
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
คร้ังที่  8/2553 

เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม  2553 
ณ  ห้องประชุมบ าเรศ ค าทอง ส านักงานมหาวทิยาลยั   

--------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ผศ.ดร.พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
2.  อ.ดร.วีณนั บณัฑิตย ์ รองผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล               กรรมการ 
3.   ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนกังาน กรรมการ       
4.  อ.ดร.คมศกัด์ิ เมฆสมุทร แทนคณบดีวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
5.  รศ.รัตนา ณ ล าพนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.กาญจนา   เกียรติมณีรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  
    คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
7.  ผศ.มานพ   มานะแซม แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์       กรรมการ 
8.  นางศิริกุล  ด ารงชาติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.ยิง่มณี ตระกลูพวั ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.ศิวะ อจัฉริยวิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์                 กรรมการ 
11.  รศ.พญ.สุปรียา วงษต์ระหง่าน รองคณบดีฝ่ายบริหารหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
    คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
13.  ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย ์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.อภิรักษ ์ เพียรมงคล แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
15. อ.นสพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
16. อ.ชานนท ์  ชิงชยานุรักษ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
18. ผศ.ลดัดาวลัย ์ อินทจกัร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
19. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์  

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
20. ผศ.ดร.เพช็รี รูปะวิเชตร์ รองคณบดีวิทยาลยันานาชาติ กรรมการ 
21. รศ.พิษณุ           เจียวคุณ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ   
   ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางเทพพร สุค  าวงั รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร 
    ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.บรรจบ ยศสมบติั หวัหนา้ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
2. อ.ดร.วนัดี ธรรมจารี อาจารยป์ระจ าภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
3. อ.ดร.ฉตัรดนยั บุญเรือง อาจารยป์ระจ าภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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4. ผศ.วิลาวณัย ์ เศวตเศรนี อาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 
5. นางพชัริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นกัวิชาการศึกษา ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6. นางสุนทรี   โตวฒัน์นิมิต นกัวิชาการศึกษา ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน่) 

1. ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา  
2. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  
3. ผูอ้  านวยการส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บณัฑิตวิทยาลยั  
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร์  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์  
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ คณะนิติศาสตร์   

 
เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี.- 
   
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 สรุปผลการประชุม เร่ือง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดก้  าหนดแนวทางการจดัการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรระดบั  ปริญญาตรี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 

2. ทุกหลักสูตรต้องก าหนดให้เรียนกระบวนวิชากลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

3. ให้ทุกคณะเปิดสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเน้นสาระเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม ทั้ งน้ี ให้แต่ละคณะเปิดสอนกระบวนวิชาโดยใช้กรอบเน้ือหาเดียวกัน 
ต่างกนัท่ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมน้ี 
ตอ้งเป็นการด าเนินการร่วมระหว่างฝ่ายกิจการนกัศึกษาและฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ 

 ส านักพัฒนา คุณภาพการ ศึกษ า ได้จัดประ ชุม  เ ร่ื อ ง  “การจัด ก า ร เ รี ยนกา รสอนกระบวนวิ ช า 
การ เ รียน รู้ผ่ านกิจกรรม” เ ม่ือวัน ท่ี  12  กรกฎาคม 2553  โดยได้เ รียนเ ชิญรอ งคณบดี ฝ่ายวิชาการ  และ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ รองผู ้อ  านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง 
เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม และปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และพฒันาการจดัการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้
ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ข้ึ น  โ ด ย มี ผ ล ส รุ ป จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ต า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ดงัน้ี 
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ประเด็น ข้อสรุป 
1. ขอ้มูลกระบวนวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอน  1.  กระบวนท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอนแลว้ มีจ านวน 59   

    กระบวนวิชาโดยแต่ละกระบวนวิชามีจ านวน 
    หน่วยกิตระหว่าง 1-2 หน่วยกิต 

2. การก าหนดช่ือกระบวนวิชา 2. การก าหนดช่ือกระบวนวิชา ควรก าหนดใหเ้ป็นไปตาม 
    ความเหมาะสม โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม 
 1)   กลุ่มแรกใชช่ื้อกระบวนวิชาตามท่ีมหาวิทยาลยั

 ก าหนดคือ “การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาดว้ย
 กิจกรรม” 

 2)  กลุ่มท่ีสองจะเป็นการก าหนดช่ือให้สอดคลอ้งกบั
 เน้ือหากระบวนวิชาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น “ดอย
 สุเทพศึกษา”,“ชีวิตมีสุขในค่ายพกัแรม” ฯลฯ 

3. ผูรั้บผดิชอบสอนกระบวนวิชา 3.  ผูรั้บผดิชอบสอนกระบวนวิชา ประกอบดว้ย 
 1) อาจารยฝ่์ายวิชาการ 
 2) อาจารยฝ่์ายพฒันานกัศึกษา 
 3) อาจารยฝ่์ายวิชาการและฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
 รับผดิชอบสอนร่วมกนั 

4. กิจกรรมในกระบวนวิชา 4. กิจกรรมในกระบวนวิชา มีลกัษณะดงัน้ี 
1) กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูจ้ดั เช่น  
     รับนอ้งข้ึนดอย ไหวค้รู ค่ายอาสา ฯลฯ  
2) กิจกรรมท่ีคณะจดัข้ึนเอง เช่น ค่ายคุณธรรม- 

จริยธรรม กิจกรรมพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ฯลฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารกระบวนวิชา 

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของทุกคณะควร
ก าหนดให้มีกิจกรรมกลางท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ัดด้วย
และในกิจกรรมเดียวกนัควรนบัจ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วม
กิจกรรมใหเ้ท่ากนัทุกคณะ ทั้งน้ี ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลาง เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจกรรม ก าหนดว่าแต่
ละกิจกรรมมีเป้าหมายอะไร และก าหนดเกณฑ์กลางใน
การประเมินผล 

5. การลงทะเบียน 5. การลงทะเบียน มี 2 รูปแบบคือ 
1) การลงทะเบียนก่อนท ากิจกรรม 
 การลงทะเบียนรูปแบบน้ี หากนกัศึกษาท ากิจกรรม

ไม่ครบจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดภายในภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน นักศึกษาจะไดรั้บอกัษร
ล าดบัขั้น P 
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ประเด็น ข้อสรุป 
2) การลงทะเบียนหลงัท ากิจกรรม 
 นกัศึกษาจะเขา้ร่วมท ากิจกรรมสะสมไวก่้อน แลว้
 จึ ง ล ง ท ะ เ บี ย น ในภ า ยห ลั ง  ซ่ึ ง อ า จ า ร ย์
 ผูรั้บผิดชอบสอนกระบวนวิชาจะต้องติดตาม
 การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

6. การประเมินผลกระบวนวิชา 6.  การประเมินผลกระบวนวิชา มี 2 แบบ คือ 
 1) ประเมินผลเป็นอกัษรล าดบัขั้น A-F ซ่ึงจะตอ้ง

 มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีชดัเจนและ
 ยติุธรรม  

 2) ประเมินผลเป็นอกัษรล าดบัขั้น S/U 
 
ทั้งน้ี กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทุกกระบวน
วิชา สามารถประเมินผลดว้ยอกัษรล าดบัขั้น P ได ้โดยไม่
ตอ้งขออนุมติัจากมหาวิทยาลยั 

7. การคิดภาระงาน 7. การคิดภาระงาน ควรแยกออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 1) อาจารยผ์ูส้อนกระบวนวิชา จะนบัเป็นชัว่โมง

ท างานต่อสัปดาห์ใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงสามารถ
น าไปเบิกค่าสอนเกินภาระงานไดใ้นกรณีท่ีอาจารย์
มีชัว่โมงสอนเกินเกณฑท่ี์ก าหนด 

 2) อาจารยผ์ูเ้สนอกิจกรรม ควรนบัภาระงานใหใ้น
ส่วนของ “โครงการพฒันานกัศึกษา” ซ่ึงเป็นภาระ
งานตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 
 1. กระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมมีลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่ สามารถปรับ
ใหร้องรับนโยบายของรัฐท่ีมอบหมายใหม้หาวิทยาลยัจดัหลกัสูตร/กระบวนวิชาเก่ียวกบัการเสริมสร้างความปรองดอง 
 2. ทุกหลักสูตรควรก าหนดให้มีกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสท ากิจกรรมทุกภาคการศึกษา/ทุกปีการศึกษา  
 3. กระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมก าหนดใหเ้ป็นกระบวนวิชาปฏิบติั และเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอตัราฝึกปฏิบติั ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ มหาวิทยาลยัควรปรับเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 
 4. ใหส้ านกัพฒันาคุณภาพการศึกษาปรับแบบฟอร์ม มคอ. 3 รองรับกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
ซ่ึงมีลกัษณะการจดัการเรียนการสอนต่างจากกระบวนวิชาทัว่ไป 
 5. ควรเสนอขอ้มูลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยั และสภาวิชาการทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดกรอบเป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
และคุณลกัษณะของบณัฑิตในแต่ละสาขาวิชาต่อไป  
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 ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป โดย
มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดงันี ้

1. แก้ไขข้อความในข้อสังเกตข้อ 3.  เป็น “กระบวนวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมก าหนดให้เป็นกระบวนวิชา
ฝึกปฏิบัติ และเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราฝึกปฏิบัติ ซ่ึงอัตราดังกล่าวเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่
เพยีงพอ” 

2. ตารางข้อสรุปจากการประชุม ข้อ 2 ปรับแก้ไขการก าหนดช่ือกระบวนวิชา จากเดิม”การพฒันาคุณภาพ
นักศึกษาด้วยกจิกรรม”เป็น “การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม” ทั้งนี ้กระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติเปิดสอนไปแล้ว
โดยใช้ช่ือเดมิ  เมื่อครบรอบระยะเวลาที่จะต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด ขอให้คณะ
เสนอขอปรับแก้ไขช่ือกระบวนวิชามาด้วย  ส่วนคณะที่จะเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ให้ใช้ช่ือใหม่
ตามที่ก าหนด 

 
1.2  การบันทึกข้อมูลเกีย่วกบักระบวนวชิาและหลกัสูตรของคณะในฐานข้อมูล CMU-MIS 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดม้อบหมายใหส้ านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกบัส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา
พฒันาระบบ CMU-MIS  ดา้นหลกัสูตร และการจดัท า E-bulletin  ซ่ึงไดมี้การแจง้ให้ทุกคณะด าเนินการปรับแกไ้ข
ขอ้มูลหลกัสูตรและกระบวนวิชาในฐานขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัแลว้นั้น 
 เน่ืองจากขณะน้ีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยัมีนโยบายในการจดัประชุมโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
แทนการใชเ้อกสาร เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณและประหยดัเวลาในการด าเนินการ จึงขอความร่วมมือทุกคณะ
ตรวจสอบและปรับแกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตรและกระบวนวิชาในระบบ CMU-MIS ใหถู้กตอ้ง เพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบ
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2553     
 ตามท่ีส านักพฒันาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2553 เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรองนั้น คณะกรรมการไดมี้ขอ้เสนอแนะใหป้รับแกไ้ข ดงัน้ี 

1.หนา้ท่ี 7 วาระท่ี 5.3 ขอ้ 5) กระบวนวิชา PHYS 463 ท่ีมีมติใหแ้กไ้ขวตัถุประสงคก์ระบวนวิชาฉบบั
ภาษาองักฤษ แกไ้ขค าว่า “energy partitions” เป็น “wave energy transformations” คณะวิทยาศาสตร์ไดป้ระสานงาน
กบัอาจารยผ์ูส้อนกระบวนวิชาดงักล่าวแลว้ ขอยนืยนัการใชค้  าเดิม เน่ืองจากค าว่า “partitions” กบั“transformation” มี
ความหมายคนละทาง จึงขอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุม เป็น “wave energy partitions”  

2. หน้าท่ี 8  ขอ้ 6.2 บรรทดัท่ี 8  จากเดิม  “ได้เปล่ียนแปลงและปิดสอนบางกระบวนวิชาและให้นักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน...”  แก้ไขเป็น  “ได้เปล่ียนแปลงกระบวนวิชาบังคบั และก าหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาดงักล่าว...” 

3. หน้าท่ี 8 บรรทัดท่ี 17  เพิ่มข้อท่ี 3   “ท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไขกระบวนวิชาให้ตรงกับ
กระบวนวิชาท่ีทางมหาวิทยาลยั Hohenheim มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากหลกัสูตรท่ีปรับปรุงใหม่มีผลบงัคบัใชไ้ดก้บั
นกัศึกษารหสัเก่า” 

4. หนา้ท่ี 1 แกไ้ขช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมล าดบัท่ี 13  จาก “อ.ดร.อภิโชค” เป็น “ผศ.ดร.อภิโชค” 
 
 เมื่อแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่อง 
  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแ้จง้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการออกพระราชกฤษฎีกา           ว่า
ดว้ยปริญญาในสาขาวิชา ขอ้บงัคบั และประกาศในเร่ืองใดๆ ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐว่า จะตอ้งด าเนินการให้
สอดคลอ้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 และเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 
และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และใหน้ าเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาตามขั้นตอน นั้น 
 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการไดพ้ิจารณาร่างขอ้บงัคบัดงักล่าวตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  ในการประชุมคร้ัง ท่ี  19 /2552 เ ม่ือวันท่ี  23  ธันวาคม 2552 ได้พิจารณา ( ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา  พ.ศ. .... แลว้ มีขอ้สังเกตว่า ช่ือ
ปริญญาเอกมีการก าหนดให้ใชไ้ด ้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.) เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรระบุขอ้แตกต่างและเหตุผลในการใช้
ช่ือปริญญาดงักล่าวไวด้ว้ย เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติัต่อไป  
 2. ในการประชุมคร้ัง ท่ี  6/2553 เ ม่ือวันท่ี  2  มิถุนายน 2553 ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให ้
ทุกคณะไปตรวจสอบการก าหนดช่ือปริญญาใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา และ
อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2553 ให้ครอบคลุมหลกัสูตรท่ีแต่ละคณะจดัการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบนั รวมถึง
หลักสูตรท่ีจะเ ปิดสอนในอนาคต ทั้ ง น้ี  หากคณะก าหนดใช้ ช่ือปริญญาท่ีไม่สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 ขอใหเ้สนอเหตุผลมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดว้ย  
 3. ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะใหป้รับแกไ้ข ดงัน้ี 
  1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ แกไ้ขจากเดิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  เป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
   การแพทย”์ 
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   - ช่ือปริญญาเดิม ใหเ้พิ่มเติมขอ้ความดงัน้ี 
   “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีปริญญาหน่ึงชั้น 
      (๑) เอก เรียกว่า วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต     Ph.D.” 
  3. คณะท่ีก าหนดใหป้ริญญาเอกในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ควรก าหนดใหป้ริญญาเพียงแบบเดียว  
   คือ   
   “ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     ปร.ด. 
        Doctor of Philosophy Ph.D.”  

4. คณะท่ีก าหนดใหป้ริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ควรก าหนดใหป้ริญญาเพียงแบบเดียว  
 คือ   

   “ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     ปร.ด. 
   Doctor of Philosophy Ph.D.”  
 
 ทั้ ง น้ี ท่ีประชุมพิจารณาเห็นสมควรให้ทุกคณะตรวจสอบการก าหนดช่ือปริญญาใหม่อีกคร้ังหน่ึง  
โดยใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบกบัการใหป้ริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัชั้นน า
ในต่างประเทศส าหรับในส่วนของช่ือปริญญาเอก หากคณะประสงคจ์ะก าหนดใชช่ื้อปริญญาเอก ทั้งแบบท่ี 1 และแบบ
ท่ี 2 ขอใหค้ณะเสนอเหตุผลความแตกต่างในการใชช่ื้อปริญญาทั้งสองแบบมาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย โดยขอให้
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คณะแจง้ผลการพิจารณาโดยเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ แลว้แจง้ให้ส านักพฒันา
คุณภาพการศึกษาทราบ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาต่อไป   
 บดัน้ี ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีไดรั้บแจง้จากคณะเรียบร้อยแลว้ โดยมี
รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบการก าหนดช่ือปริญญาท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2553  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
วชิาการพจิารณาต่อไป  โดยมีข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

1. ให้เพิม่ช่ือปริญญาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดงันี ้
“สาขาวชิาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาหนึ่งช้ัน คอื 
(๑) โท  เรียกว่า สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สส.ม. 

    Master of Veterinary Public Health       MVPH.” 
2.  ให้คณะศึกษาศาสตร์กลบัไปหารือคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอกีคร้ังหนึ่งเกีย่วกบัการ 

 ก าหนดใช้ช่ือปริญญาเอกทั้งสองแบบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร แล้วแจ้งผลการพจิารณาให้
มหาวทิยาลยัทราบ เพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัและสภาวชิาการพจิารณาต่อไป 

3. ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รวบรวมข้อมูลการก าหนดใช้ช่ือปริญญาของสถาบันช้ันน าอืน่ๆ เพือ่น ามา
ประกอบการพจิารณาเปรียบเทียบกบัช่ือปริญญาที่คณะก าหนด 

4. ให้คณะวิจิตรศิลป์ช้ีแจงเหตุผลข้อแตกต่างในการก าหนดใช้ช่ือปริญญาเอกทั้งสองแบบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัและสภาวชิาการพจิารณาต่อไป 

5. ควรระบุลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program) หรือ
หลกัสูตรภาษาองักฤษ (English Program) ในใบปริญญาบัตรและใบระเบียนถาวร(transcript) 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง เสนอเพือ่พจิารณา 
5.1  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาท่ี 1ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ARCT 484 COOPERATIVE EDUCATION     
   1) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน 
    จากเดมิ  At least fourth year standing 
    เปลีย่นเป็น At least fourth year standing and ARCT 481  
   2) ปรับแกไ้ขจ านวนชัว่โมงปฏิบติังาน  
    จากเดมิ  720 ชัว่โมง 
    เปลีย่นเป็น 480 ชัว่โมง 
 
 
   3) รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต 
    จากเดมิ  6(0-48-0) 
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    เปลีย่นเป็น 6(0-30-0) 
 2. ARCT 591 PRE-THESIS STUDIO       
   1) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน 
    จากเดมิ  ARCT 413 and ARCT 483 
    เปลีย่นเป็น ARCT 413 and Fifth year standing ; for Architectural students 
   2) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  
    จากเดมิ  6(0/0-6/12) 
    เปลีย่นเป็น 3(0-6-3) 
   3) ปรับแกไ้ขจ านวนชัว่โมงปฏิบติังาน  
    จากเดมิ  180 ชัว่โมง 
    เปลีย่นเป็น 90 ชัว่โมง 
 
 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2553  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 
 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติดังนี ้

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา  ARCT 484  ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวทิยาลยัอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบในหลกัการการปรับปรุงกระบวนวชิา  ARCT 591  และให้น าเสนอมหาวทิยาลยัอนุมัติต่อไป โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดงันี ้
1) ให้ปรับแก้ไขการเขียนวตัถุประสงค์ จากค าว่า  “เข้าใจ”  เป็น  “อธิบาย”  และปรับให้สอดคล้องกนัทั้ง

ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) ให้ระบุลักษณะช่ัวโมงปฏิบัติในเค้าโครงกระบวนวชิาเป็น  “ช่ัวโมงปฏิบัติการ”  ตามแบบฟอร์มที่

มหาวทิยาลยัก าหนด 
3) ขอให้คณะตรวจสอบว่าการปรับลดจ านวนหน่วยกติกระบวนวชิา ARCT 591  ส่งผลกระทบต่อจ านวน

หน่วยกิตของหลักสูตรหรือไม่ เน่ืองจากหลักสูตรยังอยู่ระหว่างเสนอ สกอ. รับทราบ 
 
5.2  คณะวจิิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวชิา 
 คณะวิ จิ ตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิ ชา   จ านวน 2  กระบวนวิ ชา โดยขอให้ มี ผลบังคับใช้ตั้ งแ ต่ 
ภาคการศึกษาท่ี 1ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. DART 112  WESTERN THEATRE AND DRAMA    
   1) รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต 
    จากเดมิ  3(3/3-0/0) 
    เปลีย่นเป็น 3(2-2-5) 

2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 
    ตามรายละเอียดท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
 
  2. DART 215  ASIAN THEATRE AND DRAMA      
   1) รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต 
    จากเดมิ  3(3/3-0/0) 
    เปลีย่นเป็น 3(2-2-5) 
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2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 
   ตามรายละเอียดท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
 กระบวนวิชาดงักล่าวไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมคร้ัง
ท่ี 3/2553  เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 
 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติดงันี ้

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา  DART 215  ตามที่เสนอและให้น าเสนอมหาวทิยาลยัอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบในหลกัการ การปรับปรุงกระบวนวชิา  DART 112 โดยให้ปรับแก้ไขการเขียนหน่วยกิต  จาก  “3(2-

2-5)”   เป็น “ 3(2-3-4)”  และให้น าเสนอมหาวทิยาลยัอนุมัติต่อไป 
 

5.3  วทิยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 
 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 5 กระบวนวิชา โดยขอให้ 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  INX 331  INTRODUCTION TO E-TOURISM   3(3-0-6) 
     Pre:  None 
 2.  INX 332  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY         
     FOR E-TOURISM     3(3-0-6) 
     Pre: None 
 3.  INX 333  SERVICE AND OPERATION FOR E-TOURISM 3(3-0-6) 
     Pre: None 
 4.  INX 431  CONSUMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT AND    
     SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT FOR E-TOURISM 
     Pre: None      3(3-0-6)      
 5.  INX 432  INNOVATION FOR E-TOURISM   3(3-0-6) 
     Pre: None 
 กระบวนวิชาดงักล่าวไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน (วิชาการ) วิทยาลยัศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลย ีในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 
 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติดงันี ้

1.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา INX 333, 431  และ  432  ตามที่เสนอและให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป   

2. เห็นชอบในหลกัการ การเปิดสอนกระบวนวิชา INX 331   และ  332  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดงันี ้
กระบวนวชิา INX 331 

 1) ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์ข้อ 2 เป็น  “สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับชีวิตจริง”  เพื่อให้สอดคล้อง
กบัเค้าโครงกระบวนวชิาฉบับภาษาองักฤษ 

 2) เน่ืองจากกระบวนวชิาเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 ซ่ึงเป็นเนือ้หาระดบัสูง จึงควรปรับแก้ไขช่ือกระบวน
วชิาให้สอดคล้องกบัระดบัเนือ้หา และก าหนดเงื่อนไขกระบวนวชิาที่ต้องผ่านก่อนให้เหมาะสม 

 3)  เนือ้หากระบวนวชิา ข้อ 4 ปรับแก้ไขค าว่า  “ช่องการ”  เป็น  “ช่องทาง” 
 กระบวนวชิา  INX 332 
 1) วตัถุประสงค์ข้อ 2  ปรับแก้ไขค าว่า  “เรียนรู้และเข้าใจ...”  เป็น  “อธิบายความส าคัญของ.....” 
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 2) ควรปรับแก้ไขเนือ้หากระบวนวชิา และค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิาให้สอดคล้องกัน 
 3)  ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา บรรทัดสุดท้ายแก้ไขค าว่า “Best Practice” เป็น “แนวปฏิบัติที่ด”ี 
 4)   เค้าโครงกระบวนวชิาฉบับภาษาองักฤษ ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขการเขียนโดยใช้อักษรตัวพมิพ์เล็ก

หรือตัวพมิพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง  เช่น  e-tourism 
 
5.4  คณะวทิยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวชิา และปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา-     
 วสัดุศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา  และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วสัดุศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 19 กระบวนวิชา โดยขอให้ มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. MATS 204            PHASE EQUILIBRIA AND KINETICS OF MATERIALS   
  1)  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
   จากเดมิ PHYS 188 
   เปลีย่นเป็น PHYS 188 or PHYS 198 
 2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงค ์และเน้ือหากระบวนวิชา 

2.  MATS 207          PHASE TRANSFORMATION IN MATERIALS 
 เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงค ์และเน้ือหากระบวนวิชา 

 3.  MATS 221           MATERIALS PROCESSING I 
  1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 

จากเดมิ MATERIALS PROCESSING I  
 กระบวนการผลิตวสัดุ 1  
เปลีย่นเป็น MATERIALS PROCESSING 

 กระบวนการผลิตวสัดุ 
 2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงค ์และเน้ือหากระบวนวิชา 
 4.  MATS 251        PROPERTIES OF MATERIALS I      
  1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 

จากเดมิ PROPERTIES OF MATERIALS I  
 สมบติัของวสัดุ 1 

 เปลีย่นเป็น      MECHANICAL, THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES OF  
  MATERIALS   
 สมบติัเชิงกล ความร้อนและแสงของวสัดุ 
  2) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
  จากเดมิ PHYS 188 
   เปลีย่นเป็น PHYS 188 ; or  PHYS 198 and PHYS 199 
 3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงค ์และเน้ือหากระบวนวิชา 

5. MATS 275  MATERIALS SCIENCE LABORATORY I   
 1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 
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 จากเดมิ MATERIALS SCIENCE LABORATORY I  
 เปลีย่นเป็น      MATERIALS SCIENCE LABORATORY 1 

2) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
  จากเดมิ PHYS 188 
  เปลีย่นเป็น PHYS 188 or PHYS 198 
  3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 

6. MATS 276             MATERIALS SCIENCE LABORATORY II                                                                                      
 1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 
 จากเดมิ MATERIALS SCIENCE LABORATORY II  
 เปลีย่นเป็น      MATERIALS SCIENCE LABORATORY 2 
 2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 

7. MATS 315            MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES I 
 1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 
 จากเดมิ MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES I  

 เทคนิคการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ I  
 เปลีย่นเป็น   MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES     
 เทคนิคการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 
 2) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
      จากเดมิ MATS 202 and PHYS 188  
   เปลีย่นเป็น MATS 202 and PHYS188 ; or PHYS 198 and PHYS 199  

    3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 
 8.  MATS 321           MATERIALS PROCESSING II                         
  1) เปล่ียนรหสักระบวนวิชา 
   จากเดมิ         MATS 321                
   เปลีย่นเป็น       MATS 425  
            2) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 
   จากเดมิ         MATERIALS PROCESSING II 

 กระบวนการผลิตวสัดุ 2 
                 เปลีย่นเป็น       ADVANCED MATERIALS PROCESSING      
    กระบวนการผลิตวสัดุขั้นสูง 

    3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 
 
 
 9.  MATS 344         CEMENTS AND CONCRETE 
  1) เปล่ียนรหสักระบวนวิชา 
   จากเดมิ         MATS 344                
   เปลีย่นเป็น        MATS 433               
          2) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
      จากเดมิ MATS 201 or consent of the instructor   
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     เปลีย่นเป็น       MATS 201  
    3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 

 10. MATS 351       PROPERTIES OF MATERIALS II    
  1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 
   จากเดมิ PROPERTIES OF MATERIALS II    
    สมบติัของวสัดุ 2 
              เปลีย่นเป็น       ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF MATERIAL  
    สมบติัเชิงไฟฟ้าและแม่เหลก็ของวสัดุ 
             2) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
      จากเดมิ MATS 201   
      เปลีย่นเป็น PHYS 188 ; or PHYS 198 and PHYS 199 
  3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 
 11. MATS 355         SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY 
                เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
      จากเดมิ PHYS 210  
      เปลีย่นเป็น       PHYS 210 or PHYS 205 
           12.  MATS 374BASIC WORKSHOP TECHNOLOGY FOR MATERIALS SCIENCE  
  STUDENTS                      
  1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 
   จากเดมิ BASIC WORKSHOP TECHNOLOGY FOR MATERIALS SCIENCE  
    STUDENTS 
    เทคโนโลยกีารซ่อมสร้างอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับนกัศึกษาวสัดุศาสตร์ 
                เปลีย่นเป็น    WORKSHOP FOR MATERIALS SCIENCE STUDENTS 
                                         ปฏิบติัการโรงงานกลส าหรับนกัศึกษาวสัดุศาสตร์ 
   2) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน    
       จากเดิม Fourth year standing  
       เปลีย่นเป็น Third year standing ; for Materials Science Students 
  3) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงค ์และเน้ือหากระบวนวิชา 

13. MATS 375          MATERIALS SCIENCE LABORATORY III   
  1) เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 

จากเดมิ MATERIALS SCIENCE LABORATORY III   
  เปลีย่นเป็น     MATERIALS SCIENCE LABORATORY 3   
  2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหากระบวนวิชา 

14. MATS 442       CRYSTALLIZATION AND CRYSTAL GROWTH 
     เปล่ียนรหสักระบวนวิชา 

จากเดมิ MATS 442             
   เปลีย่นเป็น     MATS 424              

15. MATS 452          MATERIALS SCIENCE OF THIN FILMS 
      เปล่ียนรหสักระบวนวิชา 
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จากเดมิ MATS 452              
  เปลีย่นเป็น     MATS 462              

16. MATS 448          GLASS AND OPTICAL MATERIALS 
      เปล่ียนช่ือกระบวนวิชา 

จากเดมิ GLASS AND OPTICAL MATERIALS 
 แกว้และวสัดุเชิงทศันศาสตร์ 

  เปลีย่นเป็น     OPTICAL MATERIALS 
     วสัดุเชิงทศันศาสตร์ 

17. MATS 481           MATERIALS FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS  
     เปล่ียนรหสักระบวนวิชา 

จากเดมิ MATS 481 
เปลีย่นเป็น     MATS 454 

18. MATS 482          JOINING OF MATERIALS 
     เปล่ียนรหสักระบวนวิชา 

จากเดมิ MATS 482 
เปลีย่นเป็น     MATS 463 

19. MATS 497        COOPERATIVE EDUCATION 
  1) เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 

จากเดมิ 3(0-18-0)   
  เปลีย่นเป็น     6(0-36-0)   
  2) เปล่ียนแปลงค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา และเน้ือหากระบวนวิชา 
 กระบวนวิชาดงักล่าวไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 7/2553  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
 
 2. ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553) และขอให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป โดยปรับเน้ือหาของหลกัสูตรให้ทนัสมยั สอดคลอ้ง
กบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชาเฉพาะ   ท าให้
จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่ ม ข้ึน จากเ ดิม ไม่ น้อยกว่า  132  หน่วยกิต  เ ป็น หลักสูตรแผน 1  
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ และ หลกัสูตรแผน 2 ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ ตามรายละเอียดการปรับปรุงดงัน้ี 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรใหม่ 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30  หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                           -เหมือนเดิม- 

 1.1 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร       12  หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

                                                        9  หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 12  หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                        6  หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม      3  หน่วยกิต 
2. หมวดวชิาเฉพาะ      ไม่นอ้ยกวา่ 96  หน่วยกิต 2. หมวดวชิาเฉพาะ       

    แผน 1                   ไม่นอ้ยกวา่   100  หน่วยกิต 
    แผน 2                   ไม่นอ้ยกวา่   103  หน่วยกิต 

 2.1 วชิาแกน 22  หน่วยกิต  2.1 วชิาแกน           32  หน่วยกิต 
   2.2 วชิาเอก             ไม่นอ้ยกวา่            74  หน่วยกิต  2.2 วชิาเอก            

    แผน 1                   ไม่นอ้ยกวา่ 68  หน่วยกิต 
    แผน 2                   ไม่นอ้ยกวา่     71  หน่วยกิต 

  - วชิาเอกบงัคบั 59  หน่วยกิต   - วชิาเอกบงัคบั      
               แผน 1         ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 
               แผน 2         ไม่นอ้ยกวา่  59  หน่วยกิต 

  - วชิาเอกเลือก   ไม่นอ้ยกวา่      15  หน่วยกิต   - วชิาเอกเลือก   ไม่นอ้ยกวา่     12  หน่วยกิต 
 2.3 วชิาโท                                                  ไม่มี  2.3 วชิาโท            -เหมือนเดิม- 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต   3. หมวดวชิาเลือกเสรี                       -เหมือนเดิม- 
 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัการปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร 
      ก า รป รับป รุ งหลัก สู ตรดั งก ล่ า ว  ได้ ผ่ า นคว าม เ ห็นชอบของคณะกรรมก า รบ ริหา รประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2553  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ี
ประชุม 
 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติดงันี ้

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 17  กระบวนวิชา  คือ  MATS 204, 207, 221, 251, 275, 276, 315, 
351, 355, 374, 375, 442, 452, 448, 481, 482, 497 และให้น าเสนอมหาวทิยาลยัอนุมัติต่อไป  ทั้งนี ้ในส่วนของการปรับปรุง
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา MATS 351 นั้น  ขอให้คงกระบวนวิชา  MATS 201  ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา MATS 201  ไปแล้ว 

2. ให้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงกระบวนวิชา MATS 321 และ 344  โดยที่ประชุมเห็นควรให้เปิดสอนเป็น
กระบวนวชิาใหม่  โดยให้ปรับแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มการขอปรับปรุงกระบวนวชิา ในส่วนของเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนที่มีค าว่า  
“or”  ให้ย้ายเคร่ืองหมาย “ ; ”  ไปไว้ข้างหน้าค าว่า “or” เช่น เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของ กระบวนวิชา MATS 251  ให้
เขียนเป็น  “PHYS 188 (207188) ; or PHYS 198  (207198) and     PYHS 199 (207199)”  

3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภาวชิาการพจิารณาต่อไป  
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5.5  คณะวศิวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวชิา จ านวน 1 กระบวนวชิา คอื 
 ENGR 201   COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS  
    โดยปรับรูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต 
    จากเดมิ  3(3-0-6) 
    เปลีย่นเป็น 3(2-3-4) 
  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGR 201 ตามที่เสนอและให้น าเสนอ
มหาวทิยาลยัอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอืน่ๆ  -   ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  17.30    น. 
 
 

                                                                                                                                                  
     (นางเทพพร  สุค  าวงั)                                             (รองศาสตราจารย ์พิษณุ  เจียวคุณ)  
รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร                                          รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  
          ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา                                                            ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา                          
            ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


