
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่  7/2553 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา   ส านักงานมหาวิทยาลัย   

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

ผู้มาประชุม 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์         ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 

3.  รศ.ดร.สรศักด์ิ ลี้รัตนาวลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ  

4.  อ.เฉลิมพล คงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

5.  อ.สาคร เรือนไกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   

    คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 

7.  อ.ชยกฤต   ม้าล าพอง แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 

8.  ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

10.  ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

11. รศ.ดร.สุพร      จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

12.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

13.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 

14. น.ส.ยุพเรศ         รัตนทยา  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 

15. นางบุญรัตน์ แก้วเชาว์รัมย์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

16.  รศ.พิษณุ           เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

17. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. นางสุนทรี   โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3.  น.ส.ณัฐิยา ตันตรานนท์ นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล   

2. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  
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3. ประธานสภาพนักงาน  

4. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์   

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

7. รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์    

8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์   

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ            

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์   

 

เริ่มประชุมเวลา   13.20    น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.1  คณะแพทยศาสตร์ขอปรับแก้ไขเลขรหัสกระบวนวิชา 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติการเปิด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ภาคพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2553 เป็นต้นไป นั้น 

 คณะแพทยศาสตร์ได้ตรวจพบว่าเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวแรก คือ 330.... ของหลักสูตรดังกล่าวซ้ า

กับเลขรหัสกระบวนวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะแพทยศาสตร์จึงขอปรับแก้ไขเลข

รหัสกระบวนวิชา  จ านวน 25 กระบวนวิชา ได้แก่ MAST 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 201 และ 202 จากเดิม 

330... เป็น 333... โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 

 เนื่องจากการปรับแก้ไขเลขรหัสกระบวนวิชาดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วน มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ

อนุมัติและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ดังนี้ 

 1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3  คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเลิกการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตร  

 บัณฑิต พ.ศ. 2553  

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอขอปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

เพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 โดยขอเพิ่มเติมเงื่อนไขในการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 

6/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการโดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดบางประการ 

และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปนั้น 

 คณะเภสัชศาสตร์แจ้งว่า คณะฯ ได้พิจารณาทบทวนแล้ว และประสงค์จะขอยกเลิกการปรับแก้ไข (ร่าง) 

ข้อบังคับดังกล่าว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2553     

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553     

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 4 วาระที่ 3.1 ดังนี้ 

1. มติข้อที่ 1 แก้ไขค าว่า “เนื่องจาก” เป็น “ในกรณีที่” 

2. เพิ่มเติมข้อความว่า “ทั้งนี้ ให้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลงทะเบียน

เพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา

พิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป” 

 เมื่อแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง   

3.1  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา      

  พ.ศ. 2553 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา         

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ข้อบังคับ และประกาศในเรื่องใดๆ ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า จะต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 

และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน นั้น 

 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

2552 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชา  พ.ศ. .... แล้ว มีข้อสังเกตว่า ชื่อปริญญาเอกมีการก าหนดให้ใช้ได้ 2 แบบ เช่น Doctor of Arts (D.A.) 

หรือ Doctor of Philosophy (Ph.D.), Doctor of Engineering (D.Eng.) หรือ Doctor of Philoshophy (Ph.D.) 
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เป็นต้น ดังนั้น จึงควรระบุข้อแตกต่างและเหตุผลในการใช้ชื่อปริญญาดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

การปฏิบัติต่อไป และในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ประธานที่ประชุมได้มอบหมาย

ให้ทุกคณะไปตรวจสอบการก าหนดชื่อปริญญาใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2553 ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนอยู่

ในปัจจุบัน รวมถึงหลักสูตรที่จะเปิดสอนในอนาคต ทั้งนี้ หากคณะก าหนดใช้ชื่อปริญญาที่ไม่สอดคล้องกับ

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ขอให้เสนอเหตุผลมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาด้วย  

 บัดนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากคณะเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบการก าหนดชื่อปริญญาที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชื่อปริญญา ดังนี้ 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ แก้ไขจากเดิม “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์” เป็น “วิทยาศาสตร์

การแพทย์” 

 2. คณะสัตวแพทยศาสตร์  

  - ชื่อปริญญาเดิม ให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้ 

   “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาหนึ่งชั้น 

     (๑)   เอก เรียกว่า วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต     Ph.D.”  

 3. คณะที่ก าหนดให้ปริญญาเอกในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ควรก าหนดให้ปริญญาเพียงแบบเดียว คือ    “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาหนึ่งชั้น 

   “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     ปร.ด. 

    Doctor of Philosophy Ph.D.”   

 4. คณะที่ก าหนดให้ปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ควรก าหนดให้ปริญญาเพียงแบบเดียว คือ    “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาหนึ่งชั้น 

   “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     ปร.ด. 

    Doctor of Philosophy Ph.D.”   

 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นสมควรให้ทุกคณะตรวจสอบการก าหนดชื่อปริญญาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

โดยให้พิจารณาเปรียบเทียบกับการให้ปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ

มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ส าหรับในส่วนของชื่อปริญญาเอก หากคณะประสงค์จะก าหนดใช้ชื่อ

ปริญญาเอก ทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ขอให้คณะเสนอเหตุผลความแตกต่างในการใช้ชื่อปริญญาทั้งสอง

แบบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยขอให้คณะแจ้งผลการพิจารณาโดยเสนอผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ แล้วแจ้งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบ เพื่อรวบรวมเสนอ

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาต่อไป   

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
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5.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิตของกระบวนวิชา  จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป คือ 

 ENGR 201     COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS  

 จากเดิม 3(3-0-6) 

 เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการสอนในเนื้อหากระบวนวิชา  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ              

ที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 

4/2553  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากไม่มีผู้แทนคณะเข้าร่วมชี้แจง และให้น าไป

พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 

5.2  คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.  GEO 363 MIGRATION IN SOUTHEAST ASIA 3(3-0-6) 

   Pre: None 

 2.  GEO 382 ENERGY, ENVIRONMENT AND SOCIETY 3(3-0-6) 

   Pre: None 

 3.  GEO 389 ENVIRONMENT AND SOCIAL MOVEMENTS IN 

   SOUTHEAST ASIA 3(3-0-6) 

   Pre: None 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การเปดิสอนกระบวนวิชา  GEO 363, 382 และ 

389 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. การเขียนค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาของแต่ละกระบวนวิชา  สามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบ

ของวลี และประโยค โดยให้เลือกใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน  

เข้าใจง่าย และให้ปรับการเขียนเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับฉบับ

ภาษาไทยด้วย 

2. การเขียน Course Objectives  ควรใช้ค าว่า “Students are able to”  ให้เหมือนกันทุกกระบวนวิชา 

3. กระบวนวิชา GEO 363 

1) ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 1 ให้เหมาะสม โดยให้เป็นการวัดในเชิง

 พฤติกรรม เนื่องจากค าว่า “เข้าใจ” เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถวัดและประเมินผลได้

 ชัดเจน 
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2) เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ แก้ไขดังนี้ 

 - แก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาเป็น “Theories and basic concepts of migration.  

  Migration patterns, factors related to migration, boundaries and state-nation,  

  patterns and routes of cross-border migration in Southeast Asia, migration processes, 

  …..”  

3) เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 1.  แก้ไขเป็น “Theories and basic concepts of migration” 

4. กระบวนวิชา GEO 382   

1) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความเป็น  “และเน้นแหล่งพลังงาน

ทางเลือก”   

2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 1.  แก้ไขค าว่า “พลัง” เป็น “พลังงาน” 

3) เนื้อหากระบวนวิชา  ข้อ 9 ตัดค าว่า “อภิปราย”  ออก และแก้ไขค าว่า “วิกฤติการ”  เป็น  

“วิกฤติการณ์” 

 

5.3  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 6 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้  

 1.  PHYS 198 FUNDAMENTAL PHYSICS 2   3(3-0-6) 

   Pre:  PHYS 187 

 2.  PHYS 199 FUNDAMENTAL PHYSICS 3 3(3-0-6) 

   Pre:  PHYS 187 

 3.  PHYS 416 PLASMA PHYSICS3 (3-0-6) 

   Pre:  PHYS 205 or PHYS 303 

 4.  PHYS 417 ASTRONOMY LABORATORY 1(0-3-0) 

   Pre:  concurrent to PHYS 318 or PHYS 418 or PHYS 419 

 5.  PHYS 463 SEISMIC WAVE THEORY3 (3-0-6) 

   Pre:  PHYS 203 and MATH 367 

 6.  PHYS 464 SEISMIC WAVE LABORATORY 1(0-3-0) 

   Pre:  PHYS 463 or concurrent to PHYS 463 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHYS 464 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ

ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปดิสอนกระบวนวิชา PHYS 198, 199, 416, 417 และ463 และ

ให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
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  1) กระบวนวิชา PHYS 198   

- ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชาฉบับภาษาไทย ข้อ 7  ตัดค าว่า 

“ทบทวน”  ออก  และให้ปรับแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 2.  แก้ไขค าว่า “basics”  เป็น “basic”  

 - วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3.  แก้ไขค าว่า “level” เป็น “level of” 

 - เนื้อหากระบวนวิชาข้อ 7. ตัดค าว่า “Review” ออก 

 - การกระจายจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา แต่ละหัวข้อ ก าหนดให้ไม่เกิน 9  

  ชั่วโมง หากหัวข้อใดมีจ านวนชั่วโมงเรียนมาก ควรอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจน หรือระบุ 

  หัวข้อย่อยภายใต้หัวข้อนั้น 

  2) กระบวนวิชา PHYS 199  

- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3.  แก้ไขค าว่า “level” เป็น “level of” 

- เนื้อหากระบวนวิชาข้อ 1.2  แก้ไขค าว่า “compessional”  เป็น  “compressional” 

  3) กระบวนวิชา PHYS 416  

  - ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชาข้อ 1.  แก้ไขค าว่า “บทน า”   

   เป็น “แนวคิดพื้นฐาน” และปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้ 

   สอดคล้องกัน 

  - ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ก าหนดให้ 

   เรียน 

  4) กระบวนวิชา PHYS 417  

  - ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  แก้ไขค าว่า “โพโตเมตรีทางดาราศาสตร์” เป็น “โฟโต         

   เมตรีทางดาราศาสตร์”  และแก้ไขค าว่า “ดาวอาทิตย์” เป็น “ดวงอาทิตย์” 

  - วัตถุประสงค์กระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ ตัดค าว่า “practice on” ออก 

  5) กระบวนวิชา PHYS 463    

  - วัตถุประสงค์กระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ แก้ไขค าว่า “energy partitions” เป็น  

   “wave energy partitions” 

  - เนื้อหากระบวนวิชาข้อ 7.2 ขอให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับภาษาไทย 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ     

6.1 การตรวจสอบเค้าโครงกระบวนวิชา  

  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนที่ประชุมว่า ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบเค้าโครง

กระบวนวิชาต่างๆ ที่คณะเสนอมา พบว่าการเขียนเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษมีข้อผิดพลาดหลาย

ประการ เช่น สะกดผิด เขียนไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาไทย ใช้ค าศัพท์ผิด ฯลฯ และบางสาขาวิชาอาจมีการใช้

ค าศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา ดังนั้น เพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษมีความถูกต้องและเหมาะสม ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาจึงขอหารือที่ประชุมว่า ควรจัดส่งเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สถาบันภาษาตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาพิจารณาหรือไม่    
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะ/สาขาวิชาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา 

อังกฤษในเค้าโครงกระบวนวิชาก่อนที่จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณา  

เมื่อกระบวนวิชาได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จึงส่งให้สถาบันภาษาเป็นผูต้รวจสอบความถูกต้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

    

6.2 ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ  

  คณะเกษตรศาสตร์เสนอที่ประชุมพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัย Hohenheim ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวนหนึ่ง และไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย  

Hohenheim  อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาร่วม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

และจะต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย  Hohenheim ได้

เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาบังคับ และก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าว   โดยที่กระบวนวิชา

ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้เนื่ องจากลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาไม่ครบตามที่หลักสูตรก าหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้คณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการแกไ้ขปญัหาตามแนวทาง 

ดังนี้ 

 1.  หากสาขาวิชาพิจารณาเห็นว่ากระบวนวิชาที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน สามารถเทียบโอนได้

เนื่องจากมีเนื้อหาสาระตรงตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  ให้สาขาวิชาด าเนินการเสนอขอเทียบโอนให้กับนักศึกษา 

 2. กรณีที่ไม่สามารถเทียบโอนได้  ให้คณะเกษตรศาสตร์เปิดสอนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบแทน

กันได้ เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหลักสูตร 

 3. ท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยการแกไ้ขกระบวนวิชาให้ตรงกับกระบวนวิชาที่ทางมหาวิทยาลัย 

Hohenheim  มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลักสูตรที่ปรบัปรุงใหม่มีผลบังคับใช้ได้กับนักศึกษารหัสเก่า 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การระบุกระบวนวิชาเรยีนในหลักสูตร ควรระบุเป็นกรอบกว้างๆ  

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัว สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาเรียนได้โดยง่าย โดย

ยังคงเนื้อหาของหลักสูตรไว้เหมือนเดิม 

 

ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 

 

                                                                               

     (นางเทพพร  สุค าวัง)                                  (รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ)  

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

         ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


