
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 20/2555   

วันพฤหัสบดีที่  18 ตุลาคม 2555    
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย    

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นายกิติศักดิ์   อัศววุฒิไกร   แทนรองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
3. นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด  กรรมการ 
4.  อ.สกล เลี่ยมประวัติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   กรรมการ 
5. อ.อนัญญา รัตนประเสริฐ      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 
6. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
7. ผศ.พิศมัย  อาวะกุลพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รุ่งฉัตร  ชมภูอินไหว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.พันทวี เชื้อขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร         กรรมการ 
11. อ.ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ                        กรรมการ 
12. อ.ดร.ประพัฒน์ชนม์  จริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
13. นางปิยะวัน จันทราภานนท์ แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน              กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ธันยวัฒน์  รัตนสัค แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ      
15. อ.วาทิศ            โสตถิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์   กรรมการ 
16. รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
17. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.จารุณ ี สุวรรณรัตน์ พนักงานปฏิบัติงาน คณะนิติศาสตร์ 
2. อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
3. ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
4. อ.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
5. ผศ.พิมพ์มาศ ตาปัญญา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
6. นางอัมภาพันธ์ คันธรส พนักงานปฏิบัติงาน ส านักทะเบียนและประมวลผล 
7. น.ส.กานต์พิชชา กระบี่น้อย พนักงานปฏิบัติงาน ส านักทะเบียนและประมวลผล 
8. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
9. อ.ดร.มนทิพย์ ต้ังเอกจิต อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
10. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
13. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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14. นายกีรติ  ตันติคะเนดี  พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ    
2. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
3. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประธานสภาพนักงาน 
5. รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย    
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์            
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์   
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์                                                    
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     

เริ่มประชุมเวลา 13.30   น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
 ส านักหอสมุดแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักหอสมุดมีความพร้อมในการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้น

ข้อมูลส าหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และยินดีให้ความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยขอให้คณะแจ้งความ
ประสงคม์ายังส านักหอสมุดเพ่ือจะได้ประสานงานในรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ดังนี้ 
1. ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555    

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
2. ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555    

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
3. ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหป้รับแก้ไขดังนี้ 
- หน้า 8 หัวข้อตารางเปรียบเทียบหลักสูตร แก้ไขเป็น “หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552” 
- หน้า 9 หัวข้อตารางเปรียบเทียบหลักสูตร แก้ไขเป็น “หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546”   

 เมื่อปรับแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  โดย

ปรับแยกหลักสูตรเป็น 2 แผน ได้แก่ แผนปกติ และแผนสองภาษา นั้น คณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 19/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาเห็นควรให้แยกเอกสารหลักสูตรปกติ
กับหลักสูตรสองภาษาเป็นคนละหลักสูตร และใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกเป็นคนละชุด เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด นั้น  

คณะพยาบาลศาสตร์หารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการ เนื่องจากขณะนี้คณะมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถแยกการด าเนินการออกเป็น 2 หลักสูตรได้ แต่คณะยังประสงค์ที่จะจัดการเรียนการ
สอนแผนสองภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ สกอ. ก าหนด คณะพยาบาลศาสตร์ควรแยก
หลักสูตรปกติ กับหลักสูตรสองภาษา เป็นคนละหลักสูตร และใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกเป็นคนละชุดกัน แต่
หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ ขอให้คณะด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นการภายใน หรือขอความ
ร่วมมือจากคณะอ่ืนที่มีความพร้อมในการเปิดสอนกระบวนวิชาพื้นฐานให้คณะพยาบาลศาสตร์โดยจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง นโยบาย    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
6.1   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยมีการปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร
และชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
พ.ศ. 2553  ตลอดจนปรับเนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2548     หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555  

ชื่อหลักสูตร     :    Bachelor of Arts Program in Public  
   Administration 

ชื่อหลักสูตร    :    Bachelor of Public   
                       Administration Program 

ชื่อปริญญา       ชื่อเต็ม   : Bachelor of Arts 
                                   (Public Administration) 
      ชื่อย่อ    : B.A. (Public Administration)   

ชื่อปริญญา       ชื่อเต็ม   : Bachelor of  Public   
                                   Administration  
          ชื่อย่อ    : B.P.A.     
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 2.  โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดย
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีจ านวนเท่าเดิมคือ ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต   

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ          99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า        102 หน่วยกิต            
 2.1  กลุ่มวิชาแกน                 27 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาแกน                          24 หน่วยกิต 

          2.1.1  วิชาแกนบังคับ        21 หน่วยกิต 
          2.1.2 วิชาแกนบังคับเลือก     3 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ        39 หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก      18 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ        45 หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก                       18 หน่วยกิต 

    2.3 วิชาโท (ถ้ามี)          ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต      2.3 วิชาโท (ถ้ามี)             -เหมือนเดิม- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
                                         ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  -เหมือนเดิม- 

 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และ              
รัฐประศาสนศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตร โดยระบุให้ชัดเจนว่า “รัฐประศาสนศาสตร ์”  เป็นศาสตร์ด้านใด 
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ควรเป็นอย่างไร 

2. มคอ. 2 หน้า 10 ข้อ 12  ควรระบุผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันใหช้ัดเจนและครอบคลุม 

3. ปรับแก้ไขแบบฟอร์มงบประมาณตามแผนให้ถูกต้อง   
4. ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า ให้ตัดเครื่องหมาย “*”  และหมายเหตุท้ายตาราง

ออก 
5. ให้ระบุผลการเรียนรู้ของทุกกระบวนวิชาใน curriculum mapping ให้ครบทุกด้าน    
6. ตรวจสอบชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  327101 (หน้า 42) ให้ถูกต้อง 
7. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ากระบวนวิชาระดับ 400 มีผลการเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก เพียงบาง

ด้านเท่านั้น 
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6.2   คณะนิติศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 คณะนิติศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยมีการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนปรับเนื้อหา
และรายละเอียดของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2552  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หลักสูตรแผน 1 (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติและภาคพิเศษ  
   1)  ปรับแยกแผนการเรียน จากเดิม 1 แผน เป็น 2 แผน ได้แก่ 
     แผน 1  ก  แบบสหกิจศึกษา    
     แผน 1  ข  แบบประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย 
      2)  เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ โดยจ านวน                  
        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่าเดิมคือ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต  
  2.  หลักสูตรแผน 2 (หลักสูตร 3 ปี) ภาคพิเศษ 
   1)  เปลี่ยนระบบการสอน จากเดิม  ระบบทวิภาค  เป็น  ระบบหน่วยการศึกษา (module) 

  2) เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ท าให้จ านวน                  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 110 
หน่วยกิต   

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรแผน 1 และหลักสูตรแผน 2 ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 
7/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับให้หลักสูตร 3 ปี  เป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตร 4 ปี และใช้
วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว  แต่เนื่องจาก สกอ. เคยให้แยกหลักสูตร 3 
ปี  เป็นหลักสูตรเทียบโอน ซึ่งส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษาก าลังหารือกับ สกอ. ว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ รวมทั้งประเด็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องแยกเป็นคนละชุดกันหรือไม่  
ดังนั้นจึงขอให้คณะรอผลการพิจารณาจาก สกอ. ก่อนปรับแก้ไขต่อไป 

2. มคอ. 2 หน้า 12 ข้อ 2.4 ให้เพิ่มกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาในข้อ 2.3 ด้านภาษาต่างประเทศ 
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ข้อ 4.2.2  (มคอ. 2  หน้า 53)  ระบุช่วงเวลาในการฝึกเป็น 

“ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3”  แต่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการศึกษา 
4. พิจารณาการก าหนดจ านวนชั่วโมงการสอนกระบวนวิชา ส าหรับหลักสูตรแผน 2 ให้สอดคล้องกับ

แผนการสอนในแต่ละชุดหน่วยการศึกษา 
5. ตารางอาจารย์ประจ า ให้ตัดเครื่องหมาย “*”  และหมายเหตุออก 
6. ใหต้รวจสอบกระบวนวิชาที่มีระบุผลการเรียนรู้ข้อ 5.4  ใน curriculum mapping หน้า 58 
7. ให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงการสอนของ อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย เนื่องจากมีจ านวนชั่วโมงการสอนที่

น้อยและแตกต่างจากอาจารย์ประจ าท่านอ่ืน     
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6.3    คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (FAGE, CART) 
ผู้แทนของคณะวิจิตรศิลป์ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
6.4    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และขอปรับปรุงกระบวนวิชา (PSY, KOR, CN และ JA) 

คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่               
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 5 กระบวนวิชา  
1) PSY 303    POSITIVE PSYCHOLOGY AND HUMAN BEHAVIOR IN MOVIE 3(3-0-6) 

    Pre :  PSY 103    
2) KOR 102   KOREAN 2    3(3-0-6) 

     Pre :  KOR 101 
3) KOR 112 KOREAN LISTENING AND SPEAKING 2  3(3-0-6) 

     Pre :  KOR 111 
  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555  

4) CN 490  COOPERATIVE EDUCATION    6 Credits 
     Pre :  Fourth year standing  ; for majors only 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  

5) JA 271  JAPANESE LOCAL STUDIES    3(3-0-6) 
     Pre :  None 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ โดยการแจ้งเวียนตาม
บันทึกท่ี ศธ 6393(10.1)/บก 2018 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555  
 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา  
- PSY 404 RESEARCH METHODOLOGY IN PSYCHOLOGY 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม PSY 304 
   เปลี่ยนเป็น PSY 201 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ โดยการแจ้งเวียนตาม
บันทึกที่ ศธ 6393(10.1)/บก 1867 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1          
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา PSY 303, KOR 102, KOR 112 และ JA 271 โดย 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ                
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังนี้ 
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PSY 303     
1. ชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขเป็น  “POSITIVE PSY&HUM BEH IN MOVIE” 
2. เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1 แก้ไขเป็น “บทน า” และปรับภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกัน 
3. หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เพิ่มความรับผิดชอบรอง 

 KOR 102   
1. ให้ระบุชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบกระบวนวิชา เป็นอาจารย์ผู้สอนด้วย  
2. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขเป็น “การสื่อสารในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ไวยากรณ์พื้นฐานและโครงสร้างประโยค ค าศัพท์ภาษาเกาหลีจ านวน 800 ค า และบท
สนทนาพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน” และปรับแก้ไขภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

 KOR 112 
- ให้ระบุชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบกระบวนวิชา เป็นอาจารย์ผู้สอนด้วย 

 JA 271 
- ใหป้รับแก้ไขชื่อกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และวัตถุประสงค์ ให้

สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหากระบวนวิชา     

 2.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CN 490 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
 3.  เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PSY 404 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2556  เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
   
6.5  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยได้ปรับแก้ไขเนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตร
ให้ทันสมัยเอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ทั่วไปโดยไม่จ ากัดเฉพาะสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1.  โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ 
โดยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีจ านวนเท่าเดิมคือ ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต   

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               36 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           35 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม          3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า         90 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า        94 หน่วยกิต            
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                 27 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาแกน                          25 หน่วยกิต  

   2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ        21 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ        -เหมือนเดิม- 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
          2.2.2 วิชาเอกบังคับเลือก     3 หน่วยกิต 
          2.2.3 วิชาเอกบังคับเลือกประจ ากลุ่มวิชา     
                            ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

          2.2.2 วิชาเอกบังคับเลือก     6 หน่วยกิต 
          2.2.3 วิชาเอกบังคับเลือกประจ ากลุ่มวิชา     
                              ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

    2.3 วิชาโท (ถ้ามี)          ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต      2.3 วิชาโท (ถ้ามี)             -เหมือนเดิม- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
                             ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  -เหมือนเดิม- 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์         
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดย 
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตร โดยระบุให้ชัดเจนว่า “จิตวิทยา” เป็นศาสตร์ด้านใด คุณลักษณะของ
บัณฑิตควรเป็นอย่างไร 

2. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ใน curriculum mapping ของแต่ละกระบวนวิชา โดยให้มีผลการเรียนรู้
ครบทุกด้าน 

6.6  คณะบริหารธุรกิจขอปิดสอนกระบวนวิชา เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  และปรับปรุงกระบวนวิชา (ACC) 

คณะบริหารธุรกิจขอปิดสอนกระบวนวิชา เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี้ 
1. ปิดสอนกระบวนวิชา   ACC 104  ACCOUNTING FOR LOCAL ADMINISTRATORS  และขอให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เนื่องจากคณะ
บริหารธุรกิจขออนุมัติเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพ่ือบรรจุในหลักสูตรการจัดการการคลัง แต่ภายหลัง
คณะได้ยกเลิกการเสนอขอเปิดหลักสูตร จึงไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว 

การปิดกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ โดยการแจ้ง
เวียนตามบันทึกที่ ศธ 6393(6)/4-2.1/ว 607 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555  

2. เปิดสอนกระบวนวิชา ACC 104  ELEMENTARY ACCOUNTING 2 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  

- ACC 104   ELEMENTARY ACCOUNTING 2     3(3-0-6) 
    Pre :  ACC 100    

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจโดยการแจ้ง
เวียนตามบันทึกท่ี ศธ 6393(6)/4-2.1/ว 607 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2555   

3. ปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 100 ELEMENTARY ACCOUNTING โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   จากเดิม การบัญชีขั้นต้น 
  ELEMENTARY ACCOUNTING 
   เปลี่ยนเป็น การบัญชีขั้นต้น 1 
  ELEMENTARY ACCOUNTING 1 

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

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
   กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา ACC 104  ACCOUNTING FOR LOCAL ADMINISTRATORS และ

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา  ACC 104  ELEMENTARY ACCOUNTING 2 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังนี้ 

1. ให้แก้ไขตัวเลขในชื่อกระบวนวิชาเป็นเลขอารบิก และแก้ไขทุกแห่งที่ปรากฏ 
2. พิจารณาตรวจสอบการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในหมวดที่ 3 ข้อ 1.1  น่าจะเป็นความ

รับผิดชอบรอง  แต่วิธีการสอนเป็นบรรยาย และวิธีการประเมินผลเป็นการสอบ  ส่วนข้อ 5.2  
น่าจะเป็นความรับผิดชอบหลักแต่ไม่ได้ระบุวิธีการสอนและการประเมินผลไว้  รวมทั้งให้ตัด
ข้อความเกินในหัวข้ออ่ืนๆ ออก 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  ACC 100  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไปดังนี้ 

1. ชื่อกระบวนวิชาในส่วนของรายละเอียดกระบวนวิชาหน้าแรก แก้ไขเป็น “การบัญชีขั้นต้น 1” 
(ELEMENTARY ACCOUNTING 1)  

2. หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ตัดข้อความเกินในหัวข้ออ่ืนๆ ออก 
3. เนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 4  แก้ไขเป็น “Accounting entries in general journals” 
4. เนื้อหากระบวนวิชาวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 9 ตรวจสอบความถูกต้องของค าว่า “Petty cash”  

6.7   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (MN) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 4 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. MN 317   UNDERGROUND MINING AND DESIGN           
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม MN 211 
   เปลี่ยนเป็น MN 211 or MN 212 

2)   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา   
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2. MN 400   TRAINING IN MINING ENGINEERING            
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม MN 316 and MN 331 
   เปลี่ยนเป็น MN 316 ; and MN 331 or MN 333 

2) เปลี่ยนแปลงชั่วโมงฝึกปฏิบัติ   
3. MN 412   COMPUTER APPLICATIONS IN MINING ENGINEERING           

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม MN 211 and CPE 281 
   เปลี่ยนเป็น MN 211 or MN 212 ; and ENGR 201  

2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา   
2) MN 443   GEOSTATISTICS           

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม STAT 263 and MN 211 ; or consent of the instructor 
   เปลี่ยนเป็น STAT 263 ; and MN 211 or MN 212 ;  
  or consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา MN 317, 400, 412 และ 443  
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังนี้ 

 MN 317   
- ให้เพิ่มวัตถุประสงค์กระบวนวิชาเกี่ยวกับการออกแบบเหมืองใต้ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ           

กระบวนวิชา และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

MN 400 
- ให้ปรับรวมเนื้อหากระบวนวิชาให้เหลือเพียงข้อเดียว 

MN 412 
- ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชาให้สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ แต่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ปฏิบัติการแต่อย่างใด 

MN 443 
- ควรปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนเป็น “STAT 263 ; and MN 211 or MN 212 ; and 

consent of the department” 
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ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 

 
  

 
 
 
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


