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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 8/2556 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556  
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ทิพยรัตน์  นพฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษา 
3. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นางนุชรี จงแก้ววัฒนา แทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนะศักดิ ์ หมวกทองหลาง รองประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
7. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. อ.ดร.กนกวรรณท์   คาเดท   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ดร.สุนีย์  เงินยวง แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

     คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
10. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
12. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.อัญชลี เพ่ิมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ. ดร.จงจินตน  รัตนาภินันทชัย  รองคณบดีฝายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา  

  คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
17. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
19. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์  ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21. อ.ดร.ประพัฒน์ชนม์  จริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
22. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
23. อ.ดร.ศุภฤกษ ์ โพธิไพรัตนา แทนรองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
24. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
25. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.มนทิพย์  ตั้งเอกจิต อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ 
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2. น.ส.มัลลิกา   กัญญธ์พาณิชย์ พนักงานปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 
3. นางพัชริภา  ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. น.ส.มธุรส  กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
3. รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ 
4. รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อให้ทบทวนและปรับแก้ไข 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบ นั้น  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1. หนังสือที่ ศธ 0506(4)/12348 ลงวันที่8 สิงหาคม 2556 ส่งคืนหลักสูตร โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียด 
แล้วจัดส่งให้ สกอ. อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 - ในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กับแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดที่ 
4 ข้อ 3 ให้สอดคล้องกัน 

2. หนังสือที่ ศธ 0506(4)/12857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ส่งคืนหลักสูตร โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียด 
แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตอีิกครั้งหนึ่งก่อนส่งหลักสูตรให้ สกอ. ดังนี้ 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 จ านวน 1 
ท่าน คือ อ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล 

2) ปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมที่แสดงในแผนการศึกษา หมวดที่ 3 และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 7 ให้ถูกต้อง 

3) จัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่               
กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกกระบวนวิชาซึ่งในแต่ละกระบวนวิชาจะต้อง
แสดงความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน 
ทั้งนี้ อาจมีบางกระบวนวิชาที่ไม่น าไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ แต่ในภาพรวมของ
กระบวนวิชานั้นๆ จะต้องมีครบทั้ง 5 ด้าน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา 

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 จ านวน 1 ท่าน  
คือ อ.ดร.พนิดา  รัตนปิติกรณ์ 

2) จัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่             
กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกกระบวนวิชาซึ่งในแต่ละกระบวนวิชาจะต้อง
แสดงความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน 
ทั้งนี้ อาจมีบางกระบวนวิชาที่ไม่น าไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ แต่ในภาพรวมของ
กระบวนวิชานั้นๆ จะต้องมีครบทั้ง 5 ด้าน 

3) ปรับผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ทั้งนี้ หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสามารถใช้อาจารย์ในสังกัดของคณะที่มีความร่วมมือกัน
มาร่วมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ แต่จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
- อาจารย์ท่านนั้นต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- อาจารย์ท่านนั้นต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยู่แล้ว (อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
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ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือหลักสูตรสหวิทยาการ จึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรนั้นได้ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2549) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2  การติดตามการปรับแก้ไขการเขียนหน่วยกิตกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขที่ต้อง

ผ่านก่อนของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 
เลขานุการที่ประชุมขอความร่วมมือทุกคณะด าเนินการส ารวจข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่อยู่

ในความรับผิดชอบ หากพบว่ากระบวนวิชาใดมีรูปแบบการเขียนหน่วยกิต ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ และ
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้คณะด าเนินการเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลกระบวนวิชาดังกล่าวโดยด่วน เพ่ือประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลกระบวนวิชาในระบบ CMU-
MIS ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3 การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับ  

ปริญญาตรีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย  
เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างเกณฑ์

มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ในวันพุธที่ 25 
กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอร่างเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษา และรับฟัง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือน าไปปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยต่อไป ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนนิยามและรูปแบบของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. การปรับเปลี่ยนผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
3. การบริหารจัดการ การแต่งตั้งกรรมการกลางรับผิดชอบดูแล ติดตาม และประเมินผลการ

เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4 การพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (CMU-MIS) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในระบบ CMU-MIS เรียบร้อยแล้ว และจะท า
การแจ้งเวียนข้อมูลให้คณะตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดท า มคอ. 3-6 ผ่านระบบ
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ออนไลน์ต่อไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกคณะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และขอให้คณบดีลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มที่แนบไปด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  
2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย 
5.1  แนวทางการป้องกันปัญหาการให้อักษรล าดับขั้นผิดพลาด 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่12/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีการ
หารือกรณีที่มีคณะต่างๆ ขอแก้อักษรล าดับขั้นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดผลเสียทั้งต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางทางการป้องกันปัญหาการให้อักษรล าดับ
ขั้นผิดพลาด ดังนี้ 

1. มาตรการในการป้องกันการให้อักษรล าดับขั้นผิดพลาด 
1) ขยายเวลาในการให้อักษรล าดับขั้นของอาจารย์ผู้สอน 
2) หาวิธีแก้ไขที่จะท าให้รายชื่อนักศึกษาในแบบฟอร์มการกรอกอักษรล าดับขั้น รายชื่อนักศึกษาที่

พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนจริง
ถูกต้องสอดคล้องกัน  

3) พัฒนาโปรแกรมตัดเกรดให้ใช้งานง่ายขึ้น มีข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ถูกต้อง และสามารถถ่าย
โอนข้อมูลคะแนนของนักศึกษาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนได้ 

4) ต้องมีระบบ double-check ในการกรอกอักษรล าดับขั้น โดยขอให้ผู้ตรวจสอบลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลด้วย 

5) ให้มีการประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษารับรู้ระดับคะแนนของตนเองล่วงหน้า 
6) คณะควรมีการตรวจสอบการส่งงานของนักศึกษาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดอันเกิด

จากงานของนักศึกษาที่ส่งแล้วหาย หรืออาจารย์ผู้สอนไม่ได้รับงานของนักศึกษา 
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7) อาจารย์ผู้สอนต้องใส่ใจและระมัดระวังในการกรอกคะแนนและอักษรล าดับขั้นมากขึ้น 
 2. มาตรการในการจัดการในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

1) มีระบบในการสืบหาข้อเท็จจริง และแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น การส่งจดหมายเตือน เป็นต้น 

2) น าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนที่มีข้อผิดพลาดซ้ า ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เช่น จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบในกระบวนวิชานั้นๆ และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
ตรวจข้อสอบและให้อักษรล าดับขั้น 

3) ต้องมีระบบในการก าชับดูแลอาจารย์ผู้สอนที่กรอกอักษรล าดับขั้นผิดพลาดซ้ าหลายครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1  คณะเทคนิคการแพทย์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  

 คณะเทคนิคการแพทย์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  PT  213 PHYSICAL AGENTS 1   
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม ANAT 234 
  เปลี่ยนเป็น ANAT 208 

2. PT  325 HYDROTHERAPY  
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม EDPE 102 or concurrent 
  เปลี่ยนเป็น Consent of the department 

3. PT  462 ADMINISTRATION AND ETHICS FOR PHYSICAL THERAPY 2 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม None 
  เปลี่ยนเป็น PT 261  

 การปรับปรุงกระบวนวิชา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเทคนิคการแพทย์     
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PT 213, 325 และ 462 ตามที่เสนอ 
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป และใหน าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติตอไป 
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6.2  คณะเทคนิคการแพทย์ขอแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 คณะเทคนิคการแพทย์ขอแก้ไขรายละเอียดกระบวนวิชาในภาคผนวกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  หน้าที่ 99  เนื่องจากคณะพบว่าเกิดความผิดพลาดใน
การพิมพ์ จึงขอปรับแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับเอกสารกระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา PT 381   จาก  2(1-2-3)   เป็น  3(2-2-5)   
2. แก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา PT 382  จาก PT 381   เป็น PT 381 or PT 385 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ และใหน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลหลักสูตรเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพื่อความ

สะดวกในการใช้งาน ดังนี้ 
1.  ควรมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการติดตาม สืบค้น และการน ามาใช้ 
2.  เม่ือปรับแก้ไขเอกสารหลักสูตรส าหรับเสนอ สกอ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรใน

รูปแบบของ PDF file 
 
6.3 คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป คือ 

1. ACC 211 COST ACCOUNTING    
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
  จากเดิม 3(3/3-0/0) 
  เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม ACC 201 or ACC 100 
  เปลี่ยนเป็น ACC 104 or ACC 203 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา 

2. ACC 413 STRATEGIC COST MANAGEMENT 
1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
  จากเดิม 3(3/3-0/0) 
  เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
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  จากเดิม ACC 311 or ACC 211 
  เปลี่ยนเป็น ACC 211 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ 

Curriculum Mapping    

 การปรับปรุงกระบวนวิชา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ     
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 211 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป และใหน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 413 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป โดยให้ปรับแก้ไข หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป ทั้งนี้ 
การระบุความรับผิดชอบรอง () จะระบวิุธีการประเมินผลหรือไม่ก็ได้ 
 

6.4  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย ฉบับปี พ.ศ. 2539  และฉบับ
ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2552 

 คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย ฉบับปี พ.ศ. 2539 และฉบับ
ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2552 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจาก               
กระบวนวิชาเดิมที่ก าหนดไว้เป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนเฉพาะนักศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ และบาง
กระบวนวิชาได้ปิดสอนแล้ว  ดังนี้ 

จากเดิม HUGE 111 MAN AND QUEST FOR KNOWLEDGE  3 Credits 
 HUGE 112 READING AND LITERARY WORLD   3 Credits 
 HUGE 113 LOCALISM AND GLOBALIZATION  3 Credits 
 MGMT 104 ETHICAL REASONING   1 Credit 
เปลี่ยนเป็น  PHIL 100 MAN AND PHILOSOPHY   3 Credits 
 PHIL 269 PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONNOMY 3 Credits 
 GEO 104 ENVIRONMENTAL CONSERVATION  3 Credits 
 LAGE 100 LAW AND MODERN WORLD   3 Credits 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2539 และฉบับปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2552 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนต้นไป 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.5  คณะเภสัชศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 
 คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4 – 5 ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการล าดับการเรียนรู้ของวิชาชีพเภสัช
กรรม โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัช
ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ของหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้เป็นภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 
6.6   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดเดิม อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

1. อ.ดร.กานต์ ปทานุคม 

2. อ.ดร.นริศรา  เอี่ยมคณิตชาติ 

3. อ.ดร.พฤษภ์  บุญมา 

4. อ.โดม  โพธิกานนท์ 

5. ผศ.ดร.ศักดิ์กษิต  ระมิงค์วงศ์ 

 

 

 

 

 

อ.ดร.นราธิป  เที่ยงแท้ 

 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2553 

เหมือนเดิม 
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อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดเดิม อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

1. รศ.ดร.ธีระพงษ์  ว่องรัตนะไพศาล 

2. รศ.ดร.อิทธิชัย  ปรีชาวุฒิพงศ์ 

3. ผศ.ดร.พฤทธ์  สกุลช่างสัจจะทัย 

4. ผศ.ดร.วัชรพงษ์   ธัชยพงษ์ 

5. อ.ดร.ณัฐวิทย์  พรหมมา 

รศ.ยงยุทธ  ใจบุญ 

 

 

 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย        

ฉบับปี พ.ศ. 2555 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดเดิม อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

1. อ.ดร.ภาสกร  แช่มประเสริฐ 

2. อ.ดร.ยุทธพงษ์  สมจิต 

3. ผศ.กสิณ  ประกอบไวทยกิจ 

4. ผศ.ธนะพงษ์  ธนะศักดิ์ศิริ 

5. อ.อดิศักดิ์  ใจศิลป์         

 

 

 

 

Dr. Kenneth John Cosh 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2553 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ

สารสนเทศและเครือข่าย ฉบับปี พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.7  คณะเศรษฐศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษในเวลาปกติ 
  คณะเศรษฐศาสตร์แจ้งว่า ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 120 คน นั้น เนื่องจากคณะเศรษฐ-
ศาสตร์ได้รับจดหมายจากตัวแทนนักศึกษาภาคพิเศษแจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการท าให้
นักศึกษาไม่สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาโท และวิชาเลือก
เสรี ได้ตามความสนใจ เนื่องจากการบริหารจัดการหลักสูตรภาคพิเศษมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนนักศึกษาที่

เหมือนเดิม 
 

เหมือนเดิม 
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ลงทะเบียนในแต่ละกระบวนวิชาและต้นทุนการจัดการศึกษา จึงไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงทะเบียน
กระบวนวิชาได้หลากหลาย 
 คณะเศรษฐศาสตร์จึงขอหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเสนอขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาค
พิเศษในเวลาปกติ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาและคณาจารย์ คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความ
สนใจได้มากยิ่งขึ้น และท าให้คณาจารย์บางท่านสามารถใช้เวลาที่เหลือนอกเวลาราชการในการท าวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ด้วย 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยว่า หลักสูตรภาคพิเศษสามารถ
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการได้หรือไม่ เพื่อให้ถือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันทุกหลักสูตรทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสูตร
ภาคพิเศษมาจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ ดังนี้  

 1. ระบบการลงทะเบียนต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคพิเศษสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในเวลา
ราชการ หรือนอกเวลาราชการได้ตามความต้องการของนักศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนในภายหลัง 
และต้องมีแนวทางการจัดการเพื่อรองรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีประสงค์จะเรียนนอกเวลาราชการตามเดิม 

 2. การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษที่เรียนในเวลาราชการจะต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะผู้ให้บริการ
ด้วยว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาภาคพิเศษในเวลาราชการได้หรือไม่ ทั้งนี้ อาจจัดระบบ
การลงทะเบียน ดังนี้ 

  1) ให้นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนใน section ที่เปิดรองรับเฉพาะนักศึกษาภาค
พิเศษเท่านั้น หรือ 

  2) ให้นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนใน section เดียวกันกับนักศึกษาภาคปกติ แต่ต้อง
ให้สิทธิการลงทะเบียนแก่นักศึกษาภาคปกติก่อน หาก section ที่สอนในเวลาราชการ
เต็ม อาจต้องให้นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการตามเดิม 

 3. การจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอนควรพิจารณาให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยให้หารือ
ร่วมกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
6.8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี 

พ.ศ. 2546  และ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ฉบับปี พ.ศ. 2546 และฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็น
ต้นไป ซึ่งมีการเพ่ิมกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 5 กระบวนวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเลือก
เรียนกระบวนวิชาที่มีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 IE 423 ENGINEERING OPERATIONS RESEARCH 2  3  Credits 
 IE 430 SMALL AND MEDIUM INDUSTRY MANAGEMENT 3  Credits  
 IE 436 INDUSTRIAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3  Credits  
 IE 449 DESIGN OF PRODUCTION SYSTEM   3  Credits  
 IE 471 INTRODUCTION TO INNOVATION MANAGEMENT 3  Credits  

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2546 และ ฉบับปี พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอ่ืนๆ 
7.1  คณะเศรษฐศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็น

ภาษาอังกฤษ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์  ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ควรขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ ที่รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาใน

หลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
1) หากคณะใดสามารถด าเนินการได้ ให้เปิดเป็น section พิเศษ ทั้งนี้ให้ระบุ

ชัดเจนว่า section ดังกล่าว มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. การจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน ที่ประชุมมีความเห็นเป็นสองแนวทาง คือ 

1) ควรเพิ่มค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน โดยมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่
ชัดเจนและคุ้มค่า และใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแรงจูงใจ
แก่อาจารย์ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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2) ควรจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอนในอัตราภาคปกติ แต่คิดภาระงานให้แก่
อาจารย์ผู้สอนในอัตรา 1.5 เท่า เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถน าไปเบิกค่าสอน
เกินภาระงานได้ 

ทั้งนี้ให้หารือไปทางฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป 
3. หลักสูตรใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องแจ้ง

ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และต้องได้รับการยินยอมจากนักศึกษาด้วย 
 
7.2 การเลื่อนก าหนดเปิดภาคการศึกษา 
 ประธานเรียนที่ประชุมว่า การเลื่อนก าหนดเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เป็นเดือนสิงหาคม
นั้น จะท าให้มีช่วงระยะเวลาว่างส าหรับนักศึกษาเดิม ซึ่งปิดภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมีนาคม จึงควรหา
แนวทางในการบริหารจัดการช่วงเวลาว่างดังกล่าว 
 ที่ประชุมพิจารณาและมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ 

1. คณะควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม หรือหาแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ 
2. คณะควรใช้ช่วงเวลาดังกล่าวส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานเชิงวิชาการของ

อาจารย ์
3. ให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เช่น เทคนิค

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 
 

ปิดประชุมเวลา  16.40 น. 
 
 
 

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


