
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่  10/2553 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 

ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย   

-------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2.  อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล               กรรมการ 

3. นางอมรา อิสระชาญพาณิช รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

4.  รศ.ดร.สรศักดิ์ ล้ีรัตนาวลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

5. น.ส.นันท์ชพร การสมดี แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี กรรมการ 

6.  อ.สาคร เรือนไกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

7.  ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

    คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 

8. นายพร พรหมมหาราช แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

9. อ.ดร.รุ่งฉัตร      ชมพูอินไหว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

10.  รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

    คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

11. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

12.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

13. รศ.ดร.สุพร จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

14.  รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา  

     คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

15.  รศ.พันทวี   เชื้อขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

16. ผศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 

17. อ.นันทสิทธ์ิ   กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 

18. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

19. รศ.พิษณุ         เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

20. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยะรัตน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 

2. ผศ.ดร.ลลิดา แชงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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3. ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ 

4. อ.ดร.มนพร มานะบุญ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

5. นางสาวจรัญญา บุญทายศ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

6. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

7. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. นางสุนทรี   โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

2. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประธานสภาพนักงาน   

4. รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ  

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์  

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                  

7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 

        

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1  มติสภามหาวิทยาลัย  

 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2553 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย) ของคณะมนุษยศาสตร์ และให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ

ทราบต่อไป 

2. อนุมัติการก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. เห็นชอบแบบรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : จังหวัดล าพูน และจังหวัดสมุทรสาคร และให้น าเสนอส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2553  

 ตามที่ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2553  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองนั้น คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่ 4 วาระที่ 5.2 ปรับแก้ไขข้อความ จากเดิม “...เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา

...” เป็น “...เห็นชอบในหลักการการเปิดกระบวนวิชา...”    

2.  หน้าที่ 17 ข้อ 3  บรรทัดแรกปรับแก้ไขค าว่า “คณะวิทยาศาสตร์” เป็น “คณะเทคนิคการแพทย์” 

3.  หน้าที่ 4  มติที่ประชุม ข้อที่ 3  ปรับแก้ไขข้อความ จากเดิม “ควรอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน..” เป็น    

“ควรอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน..”   

4.  หน้าที่ 4 มติที่ประชุมข้อที่ 4 ควรตัดข้อความ “กรณีที่มีผู้เรียนไม่ถึง 30 คน ให้ใช้วิธีตกลงกับคณะ

เจ้าของกระบวนวิชา”  ออก 

 บัดนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จึง

ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองอีกครั้งหนึ่ง  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง-  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา  FINA 411   

ประธานให้เลื่อนการพิจารณาวาระน้ีไปในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากไม่มีผู้แทนจากคณะ

บริหาร-ธุรกิจเข้าร่วมชี้แจง 

 

5.2  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา GOV 303 RESEARCH 

METHODOLOGY IN POLITICAL SCIENCE   และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา2553 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 

 

 1.  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
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      2. เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน    

  จากเดิม Third year standing major and CS 101 or MATH 191 or STAT 100 

     or STAT 271 

  เปลี่ยนเป็น Third year standing and CS 101 or MATH 191 or STAT 100 

     or STAT 271or STAT 101 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2553 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GOV 303 โดยให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

 

5.3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา ARCT 323  SELETED TOPICS IN 

ARCHITECTURE  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต  

    จากเดิม 3  หน่วยกิต 

    เปลี่ยนเป็น 6  หน่วยกิต 

       2.  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

    จากเดิม 3 (3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 6 (1-10-7) 

      3.  เปล่ียนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลง

จ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่ยังไม่เคยมีการ

เปิดสอนมาก่อน  และเป็นการปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลกระบวนวิชาที่ระบุไว้ใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่

ระหว่างด าเนินการเสนอ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ARCT 323  โดยให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ

ให้ปรับแก้ไขดังน้ี 

1. ในส่วนของเน้ือหากระบวนวิชา ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น ชั่วโมงปฏิบัติการ  (lab)  หรือฝึก

ปฏิบัต ิ  (practicum) 
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2. ปรับข้อความในวัตถุประสงค์ จากเดิม “นักศึกษาสามารถเรียนรู้” เป็น”นักศึกสามารถอธิบาย

...” 

 

5.4  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชาและเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 23 กระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   

จ านวน  7 กระบวนวิชา ดังนี้ 

1. การปรับปรุงกระบวนวิชา   จ านวน 23 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1                        

ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. PHYS 187 

(207187) 

PHYSICS I  

2. PHYS 203 

(207203) 

PHYSICS OF VIBRATIONS AND WAVES            

3. PHYS 205 

(207205) 

ELECTRICITY AND MAGNETISM   

4. PHYS 208 

(207208) 

THERMODYNAMICS     

5. PHYS 213 

(207213) 

INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY I                                                               

6. PHYS 300 

(207300) 

COMPUTATIONAL PHYSICS   

7. PHYS 301 

(207301) 

OPTICAL PHYSICS    

8. PHYS 306 

(207306) 

MODERN PHYSICS    

9. PHYS 308 

(207308) 

CLASSICAL MECHANICS                                                                                      

10. PHYS 312 

(207312) 

FUNDAMENTAL ELECTRONICS    

11. PHYS 318 

(207318) 

SPHERICAL ASTRONOMY AND SOLAR SYSTEM                                       

12. PHYS 323 

(207323) 

AIR POLLUTION    

13. PHYS 401 

(207401) 

QUANTUM MECHANICS I                                                                                  

14. PHYS 402 QUANTUM MECHANICS II                                                                               
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(207402) 

15. PHYS 403 

(207403) 

NUCLEAR PHYSICS I                                                                                       

16. PHYS 404 

(207404) 

NUCLEAR PHYSICS II                                                                                      

17. PHYS 405 

(207405) 

NUCLEAR PHYSICS LABORATORY                                                                         

18. PHYS 411 

(207411) 

ELECTRONICS I                                                                                               

19. PHYS 412 

(207412) 

ELECTRONICS II                                                                                              

20. PHYS 415 

(207415) 

INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETIC THEORY                                                       

21. PHYS 418 

(207418) 

STELLAR ASTRONOMY                                                                                        

22. PHYS 419 

(207419) 

INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS    

23. PHYS 434 

(207434) 

INTRODUCTION TO X-RAY CRYSTALLOGRAPHY                                                       

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่

เสนอต่อที่ประชุม 

2. การเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 7 กระบวนวิชา ดังนี้ 

  1.  MATH 211 CALCULUS 3 3(3-0-6) 

   Pre:  MATH 112 

  2.  MATH 399 ADVANCED SEMINAR IN MATHEMATICS 3(3-0-6) 

   Pre:  Third year standing 

  3.  MATH 438 FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS 3(3-0-6) 

   Pre:  MATH 313 

  4.  MATH 463 DETERMINISTIC OPTIMIZATION 3(3-0-6) 

   Pre:  MATH 325 and MATH 336 

  5.  MATH 464 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL CONTROL THEORY 3(3-0-

6) 

   Pre:  MATH 325 and MATH 341 
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  6.  MATH 497 RESEARCH IN MATHEMATICS 1 3(3-0-6) 

   Pre:  Third year standing 

  7.  MATH 498 RESEARCH IN MATHEMATICS 2 3(3-0-6) 

   Pre:  MATH 497 

  ทั้งนี้ การเปิดสอนกระบวนวิชา MATH 438, 463 และ 464 ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 2       ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  และการเปิดสอนกระบวนวิชา MATH 211, 399, 497 และ 498  

ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป    

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์  

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PHYS 187, 203, 205, 208, 213, 300, 301, 306, 

308, 312, 323, 401, 402, 403, 404, 405, 411, 412, 415 และ 419 โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดังน้ี 

1) ชื่อกระบวนวิชาที่มีตัวอักษรไม่ถึง 30 ตัวอักษร ไม่ต้องมีชื่อย่อ 

2) เน้ือหากระบวนวิชาที่มีจ านวนชั่วโมงเกิน 9 ชั่วโมง  ให้แจกแจงหัวข้อย่อยด้วย ทั้งน้ี จะระบุ

จ านวนชั่วโมงในหัวข้อย่อย หรือไมร่ะบุก็ได ้

3) กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ “INTRODUCTION TO….” ก าหนดให้ใช้ชื่อย่อเป็น “INTRO TO……”  

4) การเสนอขอปรับปรุง และขอเปิดกระบวนวิชาใหม่  ให้ด าเนินการตามแบบ มคอ. 3  

2. กระบวนวิชา PHYS 318, 418 และ 434  มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต จึงให้

ด าเนินการเสนอขอเปิดเป็นกระบวนวิชาใหม่  และให้คณะวิทยาศาสตร์แจ้งส านักทะเบียนและ

ประมวลผลด้วยว่า จะก าหนดสิทธิ์การลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวส าหรับนักศึกษาตั้งแต่

รหัสใดเป็นต้นไป 

3. เห็นชอบการเปิดกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 7 กระบวนวิชา และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ

ต่อไป ดังน้ี 

1) กระบวนวิชา MATH 438, 463 และ 464 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2553 เป็นต้นไป 

2) กระบวนวิชา MATH 211, 399, 497  และ 498 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

1                       ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเน้ือหาของกระบวนวิชา MATH 498 ให้สอดคล้อง

กับจ านวนหน่วยกิต เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวิชาระบุว่ามีการน าเสนอผลงานวิจัย  แต่จ านวน             

หน่วยกติระบุว่ามีแต่จ านวนชั่วโมงบรรยาย    
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5.5 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

 1.  การเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1            

ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1. BCT 398  RESEARCH METHODOLOGY FOR HONORS STUDENTS  2(1-2-

3) 

             Pre:  Third year standing and consent of the instructor 

 2. BCT 497    COOPERATIVE EDUCATION IN BIOCHEMISTRY AND  

        BIOCHEMICAL TECHNOLOGY     6(0-

36-0) 

            Pre:  Fourth year standing and consent of the instructor 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ใน

คราวประชุมครั้งที่ 14/2553  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 2.  การปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 7 กระบวนวิชา ดังนี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 7 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่              

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  BCT 311  BIOCHEMISTRY I     

  1) เปล่ียนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

    จากเดิม BIOCHEMISTRY I 

    เปลี่ยนเป็น BIOCHEMISTRY 1 

               2)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

3) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม CHEM 204 or CHEM 206 

    เปลี่ยนเป็น CHEM 204 or CHEM 206, except for Honors students : concurrent to 

CHEM 203 

2.  BCT 312  BIOCHEMISTRY II     

 1)  เปล่ียนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

    จากเดิม BIOCHEMISTRY II  
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   เปลี่ยนเป็น BIOCHEMISTRY 2 

     2)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

     จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

3.  BCT 317  BIOCHEMISTRY LABORATORY I   

 1)  เปล่ียนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

    จากเดิม BIOCHEMISTRY  LABORATORY I 

   เปลี่ยนเป็น BIOCHEMISTRY LABORATORY 1 

     2)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

    จากเดิม 1(0/0-1/3) 

   เปลี่ยนเป็น 1(0-3-0) 

4.  BCT 318  BIOCHEMISTRY LABORATORY II   

  1)  เปล่ียนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

    จากเดิม BIOCHEMISTRY  LABORATORY II 

     เปลี่ยนเป็น BIOCHEMISTRY LABORATORY 2 

2)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

     จากเดิม 1(0/0-1/3) 

     เปลี่ยนเป็น 1(0-3-0) 

5.  BCT 412  BIOENERGETICS  

1)  เปล่ียนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย     

 จากเดิม พลังงานชีวภาพ 

 เปลี่ยนเป็น ชีวพลังงาน 

2)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต 

 จากเดิม 3(3/3-0/0) 

 เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

6.  BCT 441  FERMENTATION TECHNOLOGY  

1)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

 จากเดิม 4(3/3-1/3) 

 เปลี่ยนเป็น 4(3-3-6) 

2)  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน 

 จากเดิม MICB 201, BCT 312 and BCT 318 

 เปลี่ยนเป็น MICB 201, or MICB 205 and MICB 206 ; and BCT 312, and BCT 

318 

7.  BCT 443  BIOCHEMISTRY OF INDUSTRIAL FERMENTATION   

 1)  เปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  
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     จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

  2)  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม MICB 201, BCT 312 and BCT 318 

   เปลี่ยนเป็น MICB 201, or MICB 205 and MICB 206 ; and BCT 312, and BCT 

318 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ใน

คราวประชุมครั้งที่ 14/2553  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 

 3.  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.  โครงสร้างหลักสูตร มีการเพิ่มแผนการเรียนจากเดิมที่มีเพียงแผนการเรียนเดียว ปรับเพิ่มเป็น 

3 แผน  ได้แก่  แผนปกติ  แผนปรีชาชาญ และแผนสหกิจศึกษา  

 2. แผนก าหนดการศึกษา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 14/2553  เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่

เสนอต่อที่ประชุม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบการเปิดกระบวนวิชาใหม ่BCT 398 และ 497  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

1  ปีการศึกษา 2554 และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา BCT 311, 312, 317, 318, 412, 441 และ 443 โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554 และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป    

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยเห็นชอบเฉพาะแผนปกติ  และเแผนสหกิจ

ศึกษา  ส่วนแผนปรีชาชาญ  ขอให้คณะด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  แล้วให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ

ดังน้ี   

1) ให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเปรียบเทียบหลักสูตรแผนปรีชาชาญที่เสนอมากับหลักสูตร- 

ปรีชาชาญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่ามีความเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร   
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2) ควรจัดหลักสูตรแผนปรีชาชาญระดับปริญญาตรีให้สัมพันธ์กับหลักสูตรระดับปริญญาโท

ของมหาวิทยาลัยด้วย 

3) ควรศึกษาแนวทางในการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตร

แผนปรีชาชาญ 

 

5.6  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สัตววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1.  การเปิดกระบวนวิชาใหม่        จ านวน 1 กระบวนวิชา  คือ  MATS 425 ADVANCED 

MATERIALS PROCESSING 3(3-0-6) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

เป็นต้นไป  โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ใน

คราวประชุมครั้งท่ี 7/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 2.  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2553) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 

1) โครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ แต่

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรยังคงเดิม คือ ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

2) แผนก าหนดการศึกษา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2553  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่

เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบการเปิดกระบวนวิชาใหม่ MATS 425 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2553  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553)และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดย

มีข้อเสนอแนะให้ปรับ แก้ไขดังน้ี 

1) ปรับลดจ านวนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสม

กับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2) ปรับการเขียนภาระงานสอนเป็นหน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

5.7  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
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 คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้  

 1.  TART 435    ART IN COMMUNITY 

1)  ลักษณะการเขียนหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

  เปลี่ยนเป็น  3(3-0-6) 

2)  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน    

  จากเดิม Fourth year standing  

  เปลี่ยนเป็น None 

 2.  TART 440    THAI CERAMICS AND POTTERY 

  1)  ลักษณะการเขียนหน่วยกิต 

    จากเดิม  3(2/2-1/2) 

    เปลี่ยนเป็น  3(2-2-5) 

2)  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน    

 จากเดิม    TART 301 and TART 302 

  เปลี่ยนเป็น None 

 3)  เปล่ียนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา TART 435 และ 440  โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2553  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดังน้ี 

1. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา ให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน 

2. ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเน้ือหากระบวนวิชา ให้มีความ

สอดคล้องกัน 

3. เนื้อหากระบวนวิชาที่มจี านวนชั่วโมงบรรยายเกิน 9 ชั่วโมง ให้แจกแจงหัวข้อย่อยด้วย 

4. ปรับแก้ไขเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา TART 435  เป็น  “Third year standing” 

5. ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา TART 440  ให้เหมาะสม โดยอาจก าหนด

เป็น   “Third year standing” 

 

5.8 คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 

 ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2553) 

 1.  การปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา ดังนี้ 



 

-13- 

   คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน กระบวนวิชา  NGAD 441 NURSING 

LEADERSHIP AND MANAGEMENT โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

เป็น ต้นไป ดังน้ี 

  จากเดิม NGA 314 

  เปลี่ยนเป็น Concurrent to NGA 314 

  กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ใน

คราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 2.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) 

โดยขอปรับแผนก าหนดการศึกษาให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2553 และได้เสนอให้คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 

โดยให้มีจ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมกันไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส

เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอปรับแผนก าหนดการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาล โดยการ

ย้ายสลับกระบวนวิชา ซึ่งไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะแต่อย่างใด 

  การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาล

ศาสตร์ ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา  NGAD 441  และให้

น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) ตามที่

เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
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6.1  รูปแบบการเขียนเค้าโครงกระบวนวิชา 

 คณะมนุษยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเค้าโครงกระบวน

วิชาเพื่อจะได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

เขียนเค้าโครงกระบวนวิชาในหลายประเด็นด้วยกันจึงท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน โดยมี

ประเด็นหารือดังนี้ 

1. การก าหนดจ านวนชั่วโมงบรรยาย ควรก าหนดตามคาบเวลาเรียน เช่น คาบเวลาละ 1.5 ชั่วโมง 

หรือก าหนดเป็นจ านวนเต็ม เช่น 3, 6, 9 ชั่วโมง 

2. การก าหนดจ านวนชั่วโมงบรรยายในหัวข้อที่มากกว่า 9 ชั่วโมง ให้กระจายจ านวนชั่วโมงไปไว้ที่

หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ หรือระบุจ านวนรวมชั่วโมงทั้งหมดไว้ที่หัวข้อใหญ่ และกระจายจ านวนชั่วโมง

ในหัวข้อย่อยอีกครั้งหนึ่ง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นดังน้ี 

1. การก าหนดจ านวนชั่วโมงบรรยาย สามารถก าหนดเป็นจ านวนเต็ม หรือก าหนดตามคาบเวลา

เรียน  เช่น คาบเวลาละ 1.5 ชั่วโมง ก็ได ้

2. การก าหนดจ านวนชั่วโมงบรรยายในหัวข้อที่มีจ านวนชั่วโมงเกิน 9 ชั่วโมง  แต่ไม่เกิน 15 ชั่วโมง 

ต้อง          แจกแจงเป็นหัวข้อย่อย   โดยภายในหัวข้อย่อยจะระบุจ านวนชั่วโมงหรือไม่ระบุก็ได้ 

(9 ชั่วโมง = 20 % ของจ านวนชั่วโมงเต็ม) 

 

6.2   แนวปฏิบัติในการจัดท าเอกสารหลักสูตรและกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดท าเอกสารหลักสูตรและกระบวนวิชา 

โดยมีประเด็นหารือดังนี้ 

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกคณะปรับปรุงรูปแบบการเขียนหน่วยกิตในระบบ CMU-

MIS ให้เป็นแบบใหม่แล้ว แต่ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดให้คณะระบุเหตุผลการขอ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิตมาในแบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนวิชา ซึ่งขัดแย้งกับข้อ       

ส่ังการของมหาวิทยาลัยที่ให้คณะปรับปรุงรูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิตในระบบ CMU-MIS 

คณะวิทยาศาสตร์จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว  

2. การแนบเอกสารหลักฐานข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเปิด/ปรับปรุง

หลักสูตร สามารถใช้หลักฐานจากรายงานการประชุม แทนเอกสารลายมือของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม่ 

3. การเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิคในชื่อกระบวนวิชา (ในกรณีของกระบวนวิชาที่ไม่ได้เสนอขอ

ปรับปรุง) คณะสามารถด าเนินการแก้ไขเลขโรมันเป็นเลขอารบิคในทุกกระบวนวิชาหรือไม่  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นดังน้ี 

1. การปรับเขียนหน่วยกิตแบบใหม่  ให้คณะเป็นผู้ระบุจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติ  แล้ว

แจ้งให้ส านักทะเบียนและประมวลผลด าเนินการปรับแก้ไขในฐานข้อมูลของส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 
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2. คณะสามารถใช้รายงานการประชุมสรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเอกสารประกอบการเปิด/

ปรับปรุงหลักสูตรได้  ทั้งน้ีควรให้มีการรับรองรายงานการประชุมด้วยเอกสารจึงจะสมบูรณ์ 

3. การเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิคในชื่อกระบวนวิชา ให้คณะเจ้าของกระบวนวิชาด าเนินการ

ปรับแก้ไขไดเ้ลย 

 

6.3  การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CMU-MIS 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบบันทึกข้อมูล มคอ.2 

และ มคอ. 3 ในระบบ CMU-MIS นั้น ปัจจุบันคณะต่างๆ ยังไม่สามารถด าเนินการกรอกข้อมูลการขอเปิด/

ปรับปรุงหลักสูตรในแบบ มคอ. 2 และ 3 ในระบบ CMU-MIS ได้อย่างสมบูรณ์  เนื่องจากแบบบันทึกข้อมูลที่

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าขึ้น ยังไม่สามารถรองรับข้อมูลหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีรายละเอียด

โครงสร้างหลักสูตรแตกต่างจากแบบ มคอ. 2 ที่ได้ออกแบบไว้ ท าให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้  หรือ

เมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิคในการกรอกข้อมูลในระบบ บุคลากรที่รับผิดชอบก็มีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะ ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 

6.4  คณะเกษตรศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 

 ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร โดยมีประเด็นหารือดังนี้ 

1. หลักสูตรปริญญาตรีที่จะเปิดใหม่ สามารถแยกหลักสูตรเดียวกันออกเป็น 2 แผน คือ แผน 1  

ส าหรับหลักสูตร 4  ปี  และ แผน 2  ส าหรับหลักสูตร  5  ปี ได้หรือไม่ 

2.  กรณีของหลักสูตรนานาชาติที่เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ คณะจะต้อง

เป็นผู้จัดท า curriculum mapping ของกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศหรือไม่ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นดังน้ี 

1. การจัดหลักสูตรแยกเป็น 2 แผน โดยก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่เท่ากัน ไม่สามารถท าได้ คณะ

จะต้องเสนอเป็น 2 หลักสูตร 

2. กระบวนวิชาในหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้คณะที่

รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้จัดท า curriculum mapping 

  

6.5  การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้

เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่จะเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และได้มอบหมายให้ส านักพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อจะได้น ามา

พิจารณาทบทวนและจัดท าเป็นหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยก าหนดกรอบดังนี้ 
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1. จ านวนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีจ านวนที่เหมาะสม และสามารถรองรับจ านวน

นักศึกษาได้อย่างเพียงพอ  

2. ควรก าหนด curriculum mapping  ของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้เลยว่า ต้องการให้

นักศึกษาได้อะไรจากการเรียนรู ้

3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบทุกคน 

 

 

 

6.6  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่พัฒนางานวิชาการ  

 เพื่อให้การพัฒนางานวิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่พัฒนางานวิชาการด้านต่างๆ 

เช่น  

- การจัดท าหลักสูตรและกระบวนวิชา ตามแบบ มคอ. ในระบบ CMU-MIS 

- การก าหนดค าย่อ 

- การจัดท า curriculum mapping  ของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยแยกตามกลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์  กลุ่มสังคมศาสตร์  กลุ่มภาษาและการส่ือสาร กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มคณิตศาสตร์   

และกลุ่มกิจกรรม    

- การจัดท า curriculum mapping  ฉบับภาษาอังกฤษ 

 โดยให้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดพิจารณาแนวทางในการพัฒนาวิชาการในแต่ละด้าน แล้วน าเสนอให้

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาตอ่ไป  

 

ปิดประชุมเวลา  17.50    น. 

         

 

 

  (นางเทพพร  สุค าวัง)                  (รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ) 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

          ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

            ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


