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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 7/2557 

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ            กสิณฤกษ์        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
2. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. อ.ดร.วีณัน            บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล              กรรมการ  
4. อ.สาคร เรือนไกล ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
5. อ.ดร.กนกวรรณท์   คาเดท   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
7. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ทพ.พิริยะ   เชิดสถิรกุล   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
10. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภินันทชัย  รองคณบดีฝายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา  

  คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
12. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
13. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
15. อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี  
  คณะเศรษฐศาสตร์        กรรมการ    
16. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
17. อ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
18. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
19. นายกฤษณ ศิร ิ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
20. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
21. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.มัลลิกา  กัญญธ์พาณิชย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
2. นายณรงค์เดช  วิโรจน์สกลกุล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
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      ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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 
8. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย   
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิจิตรศิลป์                     
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. รองคณบดีด้านวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

เริ่มประชุมเวลา  14.10 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1    โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบ TQF 

   ตามที่ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มีก าหนดจัดโครงการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบ TQF ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม
ป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการด าเนินการตามกรอบ TQF และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF อย่างมีคุณภาพ โดยได้แจ้งให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนาลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นั้น 
 เนื่องจากมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะต่างๆ ได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
เพ่ิมเติม ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขยายเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ผ่านเว็บไซต์ 
www.eqd.cmu.ac.th จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

 ที่ประชุมรับทราบ   
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1.2    การเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละภาคการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขในการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
1. 001101 LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH  
2. 001201 CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 
3. 009103 INFORMATION LITERACY AND INFORMATION PRESENTATION 
4. 013110 PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 
5. 201100 INTEGRATED SCIENCE 
6. 204100 INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE 
7. 461100 HERBS FOR HEALTH AND BEAUTY 
8. 751100 ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE 
9. 951100 MODERN LIFE AND ANIMATION 

   ภาคการศึกษาที่ 2 
1. 001102 READING AND WRITING IN ENGLISH 
2. 001202 ENGLISH IN PROFESSIONAL CONTEXTS  
3. 001225 ENGLISH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTEXT 
4. 011269 PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
5. 109100 MAN AND ART 
6. 154104 ENVIRONMENTAL CONSERVATION 
7. 201114 ENVIRONMENTAL SCIENCE IN TODAY’S WORLD 
8. 703103 INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS 
9. 953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

1.3    การจัดท ารายละเอียดกระบวนวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยให้จัดท ารายละเอียดกระบวนวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา นั้น 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงขอความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทุกกระบวนวิชาที่



4 
 

จะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาค
การศึกษา และขอให้สรุปข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่ได้มีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2557 แจ้งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพ่ือจะได้รายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 
ของทุกหลักสูตรต่อไป 

     ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ทุกคณะจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในระบบ CMU-MIS เพื่อจะได้
จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ และเชื่อมโยงไปยัง มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ. 7  เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ต่อไป  
 
1.4    (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 
 ปริญญา    
         ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เพ่ือให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
โดยในขณะนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอลงนาม ซึ่งส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะได้แจ้งเวียนให้
ทุกคณะ/วิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2557 

 ตามที่ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 6394(4)/ว 342  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 แจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2557  นั้น 
 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม 
หน้า 10 ระเบียบวาระท่ี 6.7 โดยแก้ไขมติที่ประชุมเป็นดังนี้ 

“1. ให้คณะมนุษยศาสตร์จัดท าประกาศการเทียบผลการสอบมาตรฐานเพ่ือยกเว้นการเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยระบุกระบวนวิชาที่สามารถขอยกเว้นการเรียน 
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 2. ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบว่า นักศึกษาที่มีผลการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถท าการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยนักศึกษา
ที่ประสงค์จะขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ จะต้องยื่นแบบแสดงความจ านงด้วยตนเอง 

 3. ให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้พิจารณาการขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่แสดงความจ านง
ว่าจะสามารถยกเว้นกระบวนวิชาใดบ้าง” 

 เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
 
3.1    การก าหนดผลการเรียนรู้หลักของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะเภสัชศาสตร์ 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้คณะเภสัชศาสตร์ไปพิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชา PHDA 100,  201 และ 
202 และปรับแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ก าหนดผลการเรียนรู้หลักไม่เกิน 2 ด้าน และเม่ือ
ปรับแก้ไขแล้วให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

บัดนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการปรับแก้ไขผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชา PHDA 100,  201  และ 202   
ตามมติของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยไดก้ าหนดผลการเรียนรู้หลักไม่เกิน 2 ด้าน ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะเภสัชศาสตร์แล้ว ในคราวแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชา PHDA 100,  201  และ 202   ตามที่คณะ
เภสัชศาสตร์เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป  และให้ส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย       
 
5.1    รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท ากิจกรรมทางวิชาการในวันพุธของอาจารย์และนักศึกษา 
 ส านักทะเบียนและประมวลผลได้จัดท ารายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาการท ากิจกรรมทางวิชาการในวัน
พุธของอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท ากิจกรรมในวันพุธ และน าผล
การวิเคราะห์เสนอเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ในการวางแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม  

จากผลการวิจัยซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,206 คนพบว่า อาจารย์ท ากิจกรรมในวันพุธเพ่ือการ
ประชุม/สัมมนา ร้อยละ 74.7 การตรวจงานที่มอบหมายของนักศึกษา ร้อยละ 59.6 และท าวิจัย ร้อยละ 51.7 
ส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรมในวันพุธเพ่ือการพักผ่อนในที่พัก ร้อยละ 48.1 เรียนตามตารางเรียน ร้อยละ 43.3 และ
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พักผ่อนตามห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 42.0 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบตารางสอน/ตารางเรียนใน
ปัจจุบัน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.6 และนักศึกษามีความพึงพอใจ 89.3 
  ที่ประชุมได้อภิปรายร่วมกัน และมีประเด็นที่ขอให้ทุกคณะน ากลับไปพิจารณา ดังนี้ 

1.  การก าหนดให้วันพุธเป็นวันท ากิจกรรมทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาที่ผ่านมา มีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร 

2. การก าหนดให้วันพุธเป็นวันท ากิจกรรมทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาที่ผ่านมา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

 
5.2     แบบจ าลองการประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา 

เนื่องด้วยความต้องการที่นั่งในกระบวนวิชามีมากกว่าจ านวนที่นั่งที่ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอน  
ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงต้องท าการจัดที่นั่งในแต่ละกระบวนวิชา/ตอน โดยให้ล าดับความส าคัญสูงสุด
ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป) จากนั้นจึงเรียงการจัดที่นั่งตามชั้นปี 1, 2 และ 3 
ตามล าดับต่อไป ซึ่งแนวคิดเริ่มต้นส าหรับวิธีการนี้คือต้องการให้นักศึกษามีโอกาสส าเร็จการศึกษามากที่สุด  และได้
ด าเนินการจัดที่นั่งด้วยวิธีการนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

ส านักทะเบียนและประมวลผลได้รับเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการว่า นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนตาม
แผนการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจ านวนรับเข้านักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นและภาควิชาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
รองรับได้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการที่นักศึกษาถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W มีจ านวน
มาก ท าให้มีนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาแต่ไปลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป และ
ด้วยวิธีการจัดที่นั่งตามล าดับชั้นปี ท าให้ไม่ได้รับสิทธิหากความต้องการที่นั่งมีมากกว่าจ านวนที่เปิดสอน ต้องไป
ลงทะเบียนในปีท้าย ๆ เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ และในท้ายที่สุด อาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาได้ 

ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงได้จัดท ารายงานผลการวิจัย เรื่อง แบบจ าลองการประมวลผลข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดที่นั่ง โดยได้ทดลองจัดรูปแบบที่นั่งสาม
รูปแบบคือ รูปแบบดั้งเดิม จัดตามแผนการศึกษา และ จัดแบบสุ่ม โดยการจัดตามแผนการศึกษานั้น  จะให้ล าดับ
ความส าคัญกับนักศึกษาที่ลงตามแผน เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงเรียนในวิชาที่ก าหนดไว้ในปีที่ 2 ของแผนการศึกษา 
แล้วเมื่อมีที่นั่งเหลือจึงจะจัดให้กับนักศึกษาท่ีลงนอกแผนการศึกษาต่อไป ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การจัดให้นักศึกษา
ลงตามแผนการศึกษาส่งผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ส าเร็จ มากกว่าการ
จัดในรูปแบบเดิม 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า การลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ควรใช้รูป
แบบเดิมไปก่อน เมื่อจัดโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณารูปแบบการจัดที่นั่ง
ตามรูปแบบท่ี 2 ซึ่งใหค้วามส าคัญกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ว่า
มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
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5.3    การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ ดังนั้น  หากคณะใดประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติขอให้ท าเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด ทั้งนี้ ในการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ มีประเด็นส าคัญท่ีคณะจะต้องพิจารณา คือ 

1. หลักสูตรนานาชาติที่จะเปิดสอน เป็นที่ต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 
2. คณะมีความพร้อมและมคีวามสามารถในการสอนเพียงพอหรือไม่      

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1    คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  ENGL  101      LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จากเดิม   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
  LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 

  เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
  FUNDAMENTAL  ENGLISH 1 

2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

2. ENGL  102      READING AND WRITING IN ENGLISH 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จากเดิม   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
  READING AND WRITING IN ENGLISH 

  เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
  FUNDAMENTAL  ENGLISH 2 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
จากเดิม   None 

  เปลี่ยนเป็น ENGL 101 or consent of the department 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  



8 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGL 101 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2557  เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ENGL 102 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

1 ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ใหป้รับแก้ไขค าว่า “topic”ในเนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อ 1 และข้อ 2 เป็น “topics”ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

6.2     คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมของการจัดล าดับการเรียนรู้ และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนกระบวนวิชาอ่ืนในชั้นปีที่
สูงขึ้น โดยขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของกระบวนวิชา DCAR 281 (428281 วิทยาโรคฟันผุ 1) ดังนี้ 
 จากเดิม    ก าหนดให้เรียนในชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1   
 เปลี่ยนเป็น   ก าหนดให้เรียนในชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2    

 การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทย-ศาสตร์ 
โดยการแจ้งเวียน ตามบันทึกที่ ศธ 6393(3)7.1.1/ว 296 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.3    คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

ควบสองปริญญา 

คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสอง
ปริญญา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. การปรับปรุงวิชาโทเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

วิชาโทเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 

วิชาโทเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง 

วิชาโทเศรษฐศาสตร์ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต โดยเลือกเรียนได้ทุกกระบวนวิชา ยกเว้น 
ECON 100 ในกรณีที่บางคณะหรือภาควิชาได้ก าหนด
กระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ หนึ่งกระบวนวิชาหรือ
หลายกระบวนวิชาเป็นวิชาบังคับ นักศึกษาต้องเลือก
เรียนกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ นอกเหนือจาก
กระบวนวิชาที่บังคับไว้แล้วอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิต 

 ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดย
เลือกจากกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ (ECON) ใดๆ 
ยกเว้น กระบวนวิชา ECON 100  ทั้งนี้  กระบวน
วิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่เป็นกระบวน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาแกนของ
หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
 ก ร ณี ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ก ร ะ บ ว น วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ (ECON) เป็นวิชาโท มากกว่า 15 
หน่วยกิต นักศึกษาไม่สามารถน ากระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 15 หน่วยกิต ไปเป็น
กระบวนวิชาเลือกเสรีได้  

2. การเปิดวิชาโทเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา   

ให้เรียนจ านวน  15  หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  วิชาบังคับ จ านวน  6  หน่วยกติ  ได้แก ่  
   ECON 301 และ ECON 308 
2. วิชาเลือก จ านวน  9  หน่วยกิต  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ (ECON) ใดๆ ยกเว้น 

กระบวนวิชา ECON 100 ทั้งนี้ กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่เป็น
กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาบังคับของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

การปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ โดยการแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ดัง
รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศวิชาโท
เสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยให้เพิ่มข้อความว่า “ทั้งนี้ หาก
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นักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาประสงค์จะขอเรียนเพียงปริญญาเดียวในภายหลัง นักศึกษาจะต้อง
เรียนกระบวนวิชาตามเง่ือนไขของวิชาโทเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป” ก่อนจัดท าเป็น
ประกาศวิชาโทเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

   
6.4    คณะการสื่อสารมวลชนขอปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรควบสองปริญญา 

         คณะการสื่อสารมวลชนขอปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอนวิชาโทส าหรับหลักสูตรควบสอง
ปริญญา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับปรุงวิชาโทการสื่อสารมวลชน (MASS COMMUNICATION) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

วิชาโทการสื่อสารมวลชน ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 

วิชาโทการสื่อสารมวลชน ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 
  ให้เรียนกระบวนวิชา MC 100, 104 จ านวน 6 
หน่วยกิต และกระบวนวิชาการสื่อสารมวลชนอ่ืนอีก 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 นักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา MC 100 และ/หรือ 
MC 104 เป็นวิชาบังคับพ้ืนฐาน หรือวิชาแกนของ
วิชาเอกแล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาการสื่อสาร 
มวลชนอื่นๆ ให้ครบ 15 หน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ  จ านวน 6  หน่วยกิต  ได้แก่ 

 MC 105 และ MC 104 
2. วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 โดยให้เลือกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  
     MC 202, 204, 273, 309, 375  
  หรือกระบวนวิชาการสื่อสารมวลชน (MC) 

 อ่ืนๆ    

2. การเปิดวิชาโทการสื่อสารมวลชน (MASS COMMUNICATION) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา  

ให้เรียนจ านวน 15  หน่วยกิต  โดยให้เรียนกระบวนวิชา MC 202, 273, 301, 400 และ 406  
ทั้งนี้ หากนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาประสงค์จะขอเรียนเพียงปริญญาเดียวในภายหลัง  นักศึกษา
จะต้องเรียนกระบวนวิชาตามเงื่อนไขของวิชาโทการสื่อสารมวลชน (MASS COMMUNICATION) ส าหรับ
นักศึกษาทั่วไป  

    การปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะการสื่อสารมวลชน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทการสื่อสารมวลชน ส าหรับนักศึกษาทั่วไป และเปิดสอน
วิชาโทการส่ือสารมวลชน ส าหรับหลักสูตรควบสองปริญญา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไปตามที่คณะการสื่อสารมวลชนเสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศวิชาโทเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
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6.5    การประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ. 7) 
 ตามที่ สกอ. ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา นั้น 
 เนื่องจากแบบ มคอ. 7 ก าหนดให้ต้องรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา ส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณะ/
สาขาวิชา ส าหรับใช้ในการจัดท า มคอ. 7 ดังนี้ 

1. จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี แยกตามสาขาวิชา  
2. จ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา แยกตามสาขาวิชา   
3. ผลการเรียนของนักศึกษา แยกแต่ละคณะ/แต่ละชั้นปี/สาขาวิชา   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ออกแบบตารางส าหรับการรายงาน
ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ในแบบ มคอ. 7 โดยให้ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน แล้วส่งให้ส านัก
ทะเบียนและประมวลผลด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดส่งให้คณะ/สาขาวิชาน าไปจัดท าแบบรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ต่อไป 
 

6.6    ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) แล้ว นั้น  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดท าระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้ทุกคณะ/สาขาวิชา ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังรายละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท าระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF ตามที่เสนอ  โดยมีข้อเสนอแนะให้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน 
 

วาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ     -     ไม่มี 
  
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

         

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


