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ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
5. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
6. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
10. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ ประธานสภาอาจารย และ 
   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
13. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
14. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
15. อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
17. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
18. รศ.เรืองศร ี วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
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21. อ.ณรัตน มนตรีขจร คณะวิศวกรรมศาสตร 
22. น.ส.พันธุระว ี สุจริตกุล หัวหนางานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
23. อ.พจนา พิชิตปจจา คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
24. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป  
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร  
6. รองคณบดี คณะแพทยศาสตร  
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร  
8. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร  
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2551 มีมติดังนี ้
1. อนุมัติใหยกเลิกการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบตอไป 
2. อนุมัติใหยกเลิกการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง (หลักสูตรเปดใหม 
พ.ศ. 2551) และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบตอไป 

 
2. การกําหนดช่ือยอของกระบวนวิชา 

 เนื่องจากปจจุบันมีการเปดสอนกระบวนวิชาใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งบางกระบวนวิชาไมสามารถ
กําหนดช่ือยอกระบวนวิชาใหอยูในเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 25 ตัวอักษรนับรวมชองไฟ โดยที่ยังคง
สาระของกระบวนวิชาเอาไวได และเนื่องจากช่ือยอกระบวนวิชาตางๆ จะปรากฏในหลักฐานใบระเบียน    ผล
การเรียน (Transcript) ซึ่งจะมีผลตอการสมัครงานของนักศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 จึงเห็นควรใหหารือ
สํานักทะเบียนและประมวลผลวาจะสามารถเพิ่มจํานวนตัวอักษรช่ือยอของกระบวนวิชาไดหรือไม 
  บัดนี้สํานักทะเบียนและประมวลผลแจงวา ปจจุบันการขยายความกวางของตัวอักษรจะกําหนดไวที่ 
30 ตัวอักษรรวมชองไฟแลว ซึ่งหากจะขยายกวางกวานี้ จะมีผลกระทบตอการพิมพรายงานของใบระเบียนผล
การเรียน (Transcript) หรือรายงานอื่นๆ เชน คูมือการลงทะเบียนเรียน ตารางสอนและตารางสอบ (มชท.
30) เปนตน 
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3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง 
 สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 

 เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไทยดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ ความ
เขมแข็ง และความเปนเลิศทางวิชาการ ใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําประกาศฯ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 11/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2551ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

  คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 
2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังนี้ 

 - LS 436 Open Source Software for Information Management 3(2/2-1/2) 
  Pre: LS 336 

 โดยกระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร    
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอ     
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา LS 436 ตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 
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 5.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชา ARCT 362 
 ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ARCT 462 Critical Regionalism 
and the Architecture of Place ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และคณะกรรมการ
บริหารและประสานงานวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที ่6 มิถุนายน 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา ARCT 462 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2551 
เปนตนไป โดยใหปรับแกไขดังนี ้
 1. ช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย ใหแกไขเปน “วิกฤติลักษณะเฉพาะภูมิภาคและสถาปตยกรรม
แหงถ่ิน” 
 2. เคาโครงกระบวนวิชาภาษาไทย ใหคณะทบทวนเลือกใชคําใดคําหนึ่งระหวาง “ถ่ิน” หรือ 
“พื้นถ่ิน” ใหสอดคลองกันทุกที่ที่ปรากฏ 

 บัดนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดปรับแกไขเอกสารตามมติที่ประชุมดังกลาวขางตนแลว และ
ขอเสนอเปลี่ยนรหัสกระบวนวิชาและเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 จากเดิม ARCT 462 Critical Regionalism and the Architecture of Place 
  Pre: ARCT 311 and ARCT 314 

 เปลี่ยนเปน ARCT 362 Critical Regionalism and the Architecture of the Region 
  Pre: ARCT 311 or ARCT 321 
 โดยมีเหตุผลคือ 

1. เปลี่ยนรหัสกระบวนวิชา เพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษาในปจจุบัน 
2. เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน เนื่องจากกระบวนวิชา ARCT 311 เปนกระบวนวิชาใน

หลักสูตรเดิม และมีเนื้อหาเพียงพอที่จะเปนเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา ARCT 
362 ได และกระบวนวิชา ARCT 321 เปนกระบวนวิชาที่บรรจุไวในหลักสูตรปรับปรุง 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสถาปตย-
กรรมศาสตรแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที ่ 21 สิงหาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีความเห็นวากระบวนวิชาดังกลาวเคยไดรับความเห็นชอบในหลักการจากท่ี
ประชุมนี้แลว ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2551 แลว โดยมีขอเสนอแนะให
ปรับแกไขบางประการ ซึ่งคณะไดดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว แตยังไมไดเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติ และการนําเสนอพิจารณาในการประชุมคร้ังนี้ คณะไดเสนอเปลี่ยนรหัสกระบวนวิชาและ
เงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาเพ่ิมเติม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา ARCT 362 ตั้งแต       
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติตอไป 
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 5.3  คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังนี ้
 - EDPF 302 Learning Evaluation 
  จากเดิม Pre: EDPF 200 
  เปลี่ยนเปน Pre: EDPF 202  
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
ศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2551 โดยมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 302 ตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 
 
 5.4  คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต
ภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังนี้ 
 1. STAT 264 Principles of Statistics 
 2. STAT 280 Statistical Methods 
 3. STAT 360 Statistical Survey Research 
 4. PHYS 100 Physics in Everyday Life 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที ่25 มิถุนายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 
 ทั้งนี ้ คณะวิทยาศาสตรไดขอถอนกระบวนวิชา PHYS 100 Physics in Everyday Life ออกไป
กอน เนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และขอเสนอพิจารณาใหความเห็นชอบใน
หลักการการเปดสอนกระบวนวิชา STAT 361 ซึ่งอยูระหวางการแจงเวียนเนื้อหากระบวนวิชาซ้ําซอน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา STAT 264, STAT 280 และ STAT 360 ตั้งแต   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  

 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา STAT 361 ตามท่ีเสนอ แตเนื่องจาก
กระบวนวิชาดังกลาวอยูระหวางการแจงเวียนเนื้อหากระบวนวิชาซ้ําซอน ซึ่งถาหากไม
มีการซ้ําซอนกับกระบวนวิชาของคณะอื่นๆ  ก็ใหคณะวิทยาศาสตรดําเนินการเสนอขอ
เปดกระบวนวิชา STAT 361  มายังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ตอไป 
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 5.5  คณะมนุษยศาสตรขอวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GER 489 ดวยอักษรลําดับข้ัน P, S และ U 

 คณะมนุษยศาสตรขอวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GER 489 Independent Study ซึ่งเปน
วิชาเอกบังคับของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พ.ศ. 2548 ดวยอักษรลําดับขั้น    P, 
S และ U โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป เนื่องจากกระบวนวิชา
ดังกลาวจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Senior Project/สัมมนา ที่ใหอิสระแกนักศึกษาไดศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง ทั้งในเรื่องหัวขอที่นักศึกษาเลือกศึกษา วิธีการศึกษาคนควา การวิเคราะหและตีความขอมูล 
การนําเสนอเนื้อหาในรายงาน ดังนั้นภายในกระบวนวิชาจึงมีความแตกตางหลากหลายในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนความคาดหวังของอาจารยผูดูแลแตละคน ประกอบกับวัตถุประสงคของกระบวนวิชา
มุงใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที ่ และเนนเรื่องพัฒนาการของนักศึกษาเปนหลัก ดวย
ลักษณะดังกลาวจึงเปนกระบวนการที่ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จส้ินไดภายใน 1 ภาคการศึกษา  
 ทั้งนี ้การขอวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GER 489 ดวยอักษรลําดับขั้น P, S และ U ดังกลาว 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวนัที่ 
25 มิถุนายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GER 489 ดวย
อักษรลําดับข้ัน P, S และ U ตามท่ีเสนอ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 5.6  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง กระบวนวิชาท่ีใชแทนกัน (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4) 

 คณะวิทยาศาสตรเสนอขอเทียบแทนกระบวนวิชา MATH 324 กับ MATH 325 โดยสามารถใช
เทียบแทนกันได ทั้ง 2 ทาง และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  
 ซึ่งการขอเทียบแทนกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที ่13 สิงหาคม 2551  

 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กระบวนวิชาที่
ใชแทนกัน (เพิม่เติมครั้งที่ 4) เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยระบุการเทียบแทนกระบวนวิชาดังกลาว
ขางตน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง 
กระบวนวิชาท่ีใชแทนกัน (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4) ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 
 5.7  คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการสรางภาพเคลื่อนไหว สําหรับนักศึกษาท่ัวไป 

 คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการสรางภาพเคลื่อนไหว สําหรับนักศึกษาทั่วไป โดย
ขอใหมผีลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
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  จากเดิม 
   วิชาโทการสรางภาพเคลื่อนไหว ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   1. วิชาบังคับ   12 หนวยกิต 
    ANIM 301, 302, 303, 406 
   2. วิชาเลือก      ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนจากกระบวนวิชาตอไปนี ้
    ANIM 404, 405  
  เปลี่ยนเปน 
   วิชาโทการสรางภาพเคลื่อนไหว ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   1. วิชาบังคับ   9 หนวยกิต 
    ANIM 301, 302, 406 
   2. วิชาเลือก   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนจากกระบวนวิชาตอไปนี ้
    ANIM 303, 404, 405 

 ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป     
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที ่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอ       
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการสรางภาพเคลื่อนไหว 
สําหรับนักศึกษาท่ัวไป ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติตอไป 
 
 5.8 แนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2551 มีขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  1. กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมควรมีเง่ือนไขที่ตองผานกอน และไมควรเปนเง่ือนไข
ที่ตองผานกอนของกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  2. กลุมวิชาภาษาและการส่ีอสาร กําหนดใหเรียน 6-12 หนวยกิต โดยบังคับใหเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 กระบวนวิชาจํานวน 6 หนวยกิต ซึ่งรับผิดชอบสอนโดยคณะมนุษยศาสตร ดังนี ้
  1) กระบวนวิชา “Fundamental English : Listening and Speaking” 
  2) กระบวนวิชา “Fundamental English : Reading and Writing” 
 ทั้งนี ้ ทุกหลักสูตรสาขาวิชาตองกําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษรวมทั้งหมด
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยอีก 6 หนวยกิตที่เหลือคณะ/สาขาวิชาอาจจัดไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือ
หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร หรือ
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คณะ/สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหรือวิชาเอกเปนภาษาอังกฤษ ทั้งนี ้ ใหเปนไปตาม
ความพรอมของแตละคณะ/สาขาวิชา 
  3. เห็นควรใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานกลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
เพื่อทําหนาทีพ่ิจารณากําหนดกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในแตละกลุมวิชาใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
กรอบแนวทาง การจัดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 แลวใหสรุปผลการพิจารณาของแตละกลุมวิชามา
นําเสนอที่ประชุมนี้ในการประชุมครั้งตอไป 
 บัดนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัดทําสรุปผลการประชุมของคณะทํางานทั้ง 3 กลุมวิชา
เรียบรอยแลว โดยมรีายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยกระจายเปน 4 
กลุม คือ  

 1)  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 2)  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 4)  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
 โดยกระจายน้ําหนักตามความเหมาะสม 

2. กระบวนวิชาท่ีถูกกําหนดให เปนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยแลว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังกลาวเปนวิชา
เลือกเสรีได แตไมควรจะเปนวิชาเอกหรือวิชาโทในสวนท่ีเกี่ยวของ 

3. กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมควรมีเงื่อนไขท่ีตองผานกอน และไมควรเปน
เงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และไมซ้ําซอนกับ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะหรือวิชาโท 

4. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร กําหนดใหเรียน 6-12 หนวยกิต โดยบังคับใหเรียน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 กระบวนวิชา จํานวน 6 หนวยกิต ซึ่งรับผิดชอบ
สอนโดยคณะมนุษยศาสตร ดังนี้ 

  1) กระบวนวิชา “Fundamental English : Listening and Speaking” 
  2) กระบวนวิชา “Fundamental English : Reading and Writing” 

    ท้ังนี้ ทุกหลักสูตรสาขาวิชาตองกําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษ  รวมท้ังหมดไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดย 6 หนวยกิต เปนกระบวนวิชา
ศึกษาท่ัวไป สวนอีก 6 หนวยกิตท่ีเหลือ คณะ/สาขาวิชาอาจจัดไวในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
นอกเหนือจากกระบวนวิชาท่ีระบุขางตนหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ ท่ีเปดสอนโดย
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คณะมนุษยศาสตร หรือคณะ/สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกน
หรือวิชาเอกเปนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามความพรอมของแตละคณะ/
สาขาวิชา 

 5. ใหแตละคณะเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมโดย
กําหนดรหัสกระบวนวิชาเปนของคณะนั้น ๆ ต้ังแตระดับ 100-200 และจํานวน
หนวยกิต ระหวาง 1-2 หนวยกิต โดยมีลักษณะหนวยกิต เปน 1(0-3-1) หรือ 
2(0-6-2) โดยแบงสัดสวนเปนช่ัวโมงบรรยายไมเกิน 20% และกิจกรรมไมนอย
กวา 80%  ซึ่งเนนสาระเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม/จริยธรรม สังคม/ชุมชน/
ประวัติศาสตร หรือพลังงาน/การอนุรักษธรรมชาติ โดยกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่
คณะเปดสอนนี้ คณะอาจกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนกิจกรรมจาก 10 กิจกรรม 
โดยบังคับใหนักศึกษาเลือกเรียน 1-2 กิจกรรม สวนกิจกรรมที่เหลือใหอิสระแก
นักศึกษาในการเลือกเรียนจาก 10 กิจกรรมที่กําหนด โดยนักศึกษาตองเรียนใหครบ
ตามจํานวนช่ัวโมงของกระบวนวิชานั้น  ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนกระบวน
วิชาการเรียนรูผานกิจกรรมนี้ ตองเปนการดําเนินการรวมระหวางฝายกิจการนักศึกษา
และฝายวิชาการของแตละคณะ” 

6. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจงใหทุกคณะรับทราบนโยบาย แนวทางและ
ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป และใหทุกคณะ
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของทุก
หลักสูตรสาขาวิชาโดยดวน  

         ท้ังนี้ ในข้ันตนขอใหคณะเสนอ (ราง) โครงสรางหลักสูตรของทุกสาขาวิชา
เฉพาะในสวนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกําหนด
กระบวนวิชาในกลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรม เพ่ือใหมหาวิทยาลัยรับทราบเปนขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือประกอบการพิจารณา
เตรียมการดานการบริหารจัดการตอไป  

7. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจงทุกคณะท่ีรับผิดชอบสอนกระบวนวิชาศึกษา
ท่ัวไปใหเสนอเคาโครงกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (ท้ังกระบวนวิชาเดิม/ปรับปรุง/เปด
ใหม) เพ่ือรวบรวมและสรุปเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 
 5.9  คณะมนุษยศาสตรขอหารือเกี่ยวกับการบรรจุกระบวนวิชา LAGE 101 ไวในกลุมวิชาแกน 
 ตามที่คณะมนุษยศาสตรไดบรรจุกระบวนวิชา LAW 103 Basic Principles of Law and Persons 
เปนวิชาแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และคณะ
นิติศาสตรแจงวากระบวนวิชาดังกลาวเปนวิชาพื้นฐานของหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และเปดสอนสําหรับ
นักศึกษาคณะนิตศิาสตรเทานั้น 
 คณะมนุษยศาสตรจึงขอหารือวา คณะจะสามารถนํากระบวนวิชา LAGE 101 Introduction to Law 
ซึ่งมีเนื้อหาใกลเคียงกันมาบรรจุไวในกลุมวิชาแกนของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาแทนกระบวนวิชา LAW 103 



 -10- 

ไดหรือไม เนื่องจากปจจุบัน คณะนิติศาสตรเปดสอนกระบวนวิชา LAGE 101 เปนวิชาศึกษาท่ัวไป ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวา  การกําหนดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยยังไมชัดเจนเนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาปรับเปลี่ยนดําเนินการ จึงขอใหคณะ
มนุษยศาสตรชะลอการนํากระบวนวิชา LAGE 101 Introduction to Law ซึ่งมีเนื้อหาใกลเคียงกันมา
บรรจุไวในกลุมวิชาแกนของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ออกไปกอน 
 
 5.10  แนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชา 
 เพื่อใหรูปแบบการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ   
แนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวย 
การบรรยาย การฝกปฏิบัติ และการศึกษาดวยตนเอง 
 ในการนี ้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงไดยกรางแนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิต 
กระบวนวิชามาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระ
บวนวชิา ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนแจงเวียนใหทุกคณะและวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตอไป โดยใหปรับแกไข
รายละเอียดดังนี ้

1. ปรับแกไขจํานวนหนวยกิต กระบวนวิชาปฏิบัติ เปน 
“ปฏิบัติ 1 หนวยกิต  = ฝกทดลอง/ปฏิบัติ 2-3 ชม. = ศึกษาคนควาดวยตนเอง 1-3 ชม.” 

2. ปรับแกไขการเขียนจํานวนช่ัวโมงในหัวตาราง เปน “จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห” เพ่ือใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน 

3. ตัวอยางท่ี 3 กระบวนวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ใหปรับแกไขเปนดังนี ้

การระบุหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห 

แบบเดิม แบบใหม บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

3(2/2-1/2) 3(2-2-5) 2 2 - 

3(2/2-1/3) 3(2-3-4) 2 2 - 
 

4. ตัวอยางท่ี 5 ปรับแกไขดังนี ้
1) ใหแยก “การคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ” ออกเปนอีก 1 ตัวอยาง 
2) ยอหนาท่ี 1 ปรับแกไขขอความเปน “...1 หนวยกิต ประกอบดวย จํานวนช่ัวโมง

ปฏิบัติ 1-3 ช่ัวโมง” 
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5. ขอ 6. กระบวนวิชาฝกงาน การฝกภาคสนาม และสหกิจศึกษา ใหปรับแกไข ดังนี้ 
1) ยอหนาแรก บรรทัดท่ี 2 แกไขคําวา “ช่ัวโมงปฏิบัต”ิ เปน “ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง” 
2) ปรับแกไขรายละเอียดในตาราง เปน 

การระบุหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห 

แบบเดิม แบบใหม บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

8(0/0-8/P) 3(0-48-0) - 48 - 

3(0/0-3/P) 3(0-18-0) - 18 - 
 6. เพ่ิมตัวอยางท่ี 7 “กระบวนวิชาการคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ” 

การระบุหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห 

แบบเดิม แบบใหม บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

12(0/0-12/P) 12(0-45-0) - 540 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ  (ไมมี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

   
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูตรวจรายงานการประชุม 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

   
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูตรวจรายงานการประชุม 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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กระบวนวิชา LAW 103 ขัดของดวยสาระท่ีสาขาวิชาจิตวิทยาประสงคจะใชบรรจุไวในกลุมวิชาแกนของ
หลักสูตร โดยคณะนิติศาสตรเห็นวาควรเปนวิชาท่ีเปดสอนเฉพาะนักศึกษาของคณะนิติศาสตรเทานั้น 
คณะมนุษยศาสตรจึงขอใชกระบวนวิชา LAGE 101 ท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกับ LAW 103 หรือขอ
เปลี่ยนเปนกระบวนวิชาอื่นไปเลย 
กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปจะนําไปบรรจุไวในหมวดวิชาแกนไมได 
 
 
5.8 

เพ่ือใหการปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของทุกหลักสูตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินการเสร็จทันภายในเดือนตุลาคมนี้ มหาวิทยาลัยขอใหคณะ/วิทยาลัย
ดําเนินการดังนี้ 

1. คณะท่ีเสนอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปมายังมหาวิทยาลัยใหสงเอกสารเคาโครงกระบวนวิชา
ศึกษาท่ัวไปท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มายังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2551 นี้ ในรูปเอกสาร พรอมสงไฟลมาท่ี eqd@chiangmai.ac.th  

2. ใหแตละคณะเสนอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมมายังสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2551 นี้ ในรูปเอกสาร พรอมสงไฟลมาท่ี 
eqd@chiangmai.ac.th  

mailto:eqd@chiangmai.ac.th
mailto:eqd@chiangmai.ac.th
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3. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดรวบรวมกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปพรอมดวยคําอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชามาเพ่ือใหคณะพิจารณา และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของหมวดวิชา
ศึ ก ษ า ท่ั ว ไ ป  
โดยสามารถดาวนโหลด ดังนี้  

    3.1 แนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2552 (เอกสารหมายเลข 1) 

    3.2 แบบเสนอกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (เอกสารหมายเลข 2) 
  

-3- 
 

     3.3 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (เอกสารหมายเลข 3) 
               3.4 ตารางสรุปกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (เอกสารหมายเลข 4)  
               3.5 แบบฟอรมโครงสรางหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5) 

 
จากเว็ปไซต www.eqd.cmu.ac.th เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป โดยสามารถดาวนโหลดไดตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2551 เปนตนไป 
 

ท้ังนี้ ใหทุกคณะ/วิทยาลัย เสนอ (ราง) โครงสรางหลักสูตรเฉพาะในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ข อ ง 
ทุกหลักสูตร โดยระบุกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปในแตละกลุมวิชา ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาตองการลงใน
แบบฟอรมโครงสรางหลักสูตร สงถึงสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2551 
เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาเตรียมการในดาน
บริหารจัดการตอไป  
 
 ในการนี้ คณะสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากรองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวย
คณบดีฝายวิชาการ หรือผูแทนท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ คร้ังท่ี 
1 2 / 2 5 5 1  
เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2551 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการโดยดวน  
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