
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  15/2551 

วันศุกรท่ี  7 พฤศจิกายน  2551 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. นางอมรา อิสระชาญพานิช แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ  
3. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
4. นางอนัญญา คิ้มแหน แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
6. ผศ.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7. อ.ยุพา มหามาตร แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร  กรรมการ 
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. อ.ณรัตน มนตรีขจร แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร           กรรมการ 
11. อ.นพ.มาโนช โชคแจมใส         แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร               กรรมการ 
12. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย แทนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
14. รศ.วัชร ี เนติสิงหะ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
18. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
19. อ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี 
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
20. อ.ทวีศักดิ ์ เกียรติวีระศักดิ ์ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
21. ผศ.นรินทร นําเจริญ แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
22. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
23. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
1. 24. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายนภดล สุคําวัง หัวหนางานบริการการศึกษา คณะวิจิตรศิลป  
2. นางสรัสนันทน ตั้งไพศาลสัมพันธ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร 
3. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3. ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร  
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.20 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
1. แนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดยกรางแนวปฎิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 ไดใหความเห็นชอบแลว นั้น 
 เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกลาวยังขาดขอมูลตัวอยางการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชาการคนควา
อิสระ และกระบวนวิชาวิทยานิพนธ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงไดประสานไปยังบัณฑิตวิทยาลัยใหเปน
ผูกําหนดตัวอยางการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชาการคนควาอิสระ และกระบวนวิชาวิทยานิพนธ ซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา มาเพื่อทราบกอนแจงเวียนใหทุกคณะ/วิทยาลัย ทราบและถือปฏิบัติตอไป โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีความเห็นวาตัวอยางท่ีนําเสนอ ระบุจํานวนช่ัวโมงศึกษาคนควาตอ
ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงไมสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีระบุเปนตอ
สัปดาห  จึงขอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและปรับแกไขตัวอยางท่ีนําเสนออีกคร้ังหนึ่ง เพื่อจะได
แจงทุกคณะ/วิทยาลัย ทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองตรงกันตอไป  
 
2. ขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะใหฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงกระบวนวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรปริญญาตร ีโดยมุงเนนใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความรูในดาน
ตาง ๆ ดังนี ้
 1) ภาษาตางประเทศ 
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 2) โครงสรางการเมือง เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 
 3) กฎหมายสําหรับการเปนพลเมืองไทย 
 4) เศรษฐศาสตรและการบัญชีพ้ืนฐาน 
 5) ตรรกวิทยาพ้ืนฐาน 
 ประธานที่ประชุมจึงขอความรวมมือคณะพิจารณาปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 14/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2551ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะใหปรับแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี 5 บรรดทัด
แรก ยอหนาสุดทาย บรรทัดแรก จากเดิม “ท้ังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีแผนกําหนดใชในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552” เปลี่ยนเปน “ท้ังนี้ หลักสูตรท่ีจะดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษา 
2552 ประกอบดวยคณะตาง ๆ ไดแก...” 

เม่ือปรับแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1     คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังนี้ 
 1. FR 221 READING AND WRITING IN FRENCH I 
  จากเดิม Pre: FR 102 
  เปลี่ยนเปน Pre: FR 102 or FR 291 or FR 292 

 2. FR 250 FRENCH LIFE AND CIVILIZATION 
  จากเดิม Pre: FR 102 
  เปลี่ยนเปน Pre: FR 102 or FR 291 or FR 292 
 

 กระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
มนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที ่24 กันยายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา FR 221 และ FR 250 
ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 

 5.2    คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
          คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 8 กระบวนวิชาดังนี ้
 1. กระบวนวิชา EDTN 401, 403, 413, 421, 430, 440  และกระบวนวิชา EDF 406 โดย

ขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชา
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที ่18 กันยายน 2551 แลว 

 2. กระบวนวิชา EDPF 500 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2551 แลว 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDTN 401, 403, 413, 421, 430, 440  และ

กระบวนวิชา EDF 406 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามท่ี
เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 500  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 5.3 การปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 14/2551 เม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม 2551 มีขอสรุปเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี ้

1. หลักสูตรท่ีจะดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษา 2552 ประกอบดวยคณะตาง ๆ ไดแก คณะ
เภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร คณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร และ
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี ใหคณะ/วิทยาลัย ดังกลาวขางตนดําเนินการเสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1) รอบแรก คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร และสง

ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําเสนอ
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มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ภายในเดือนธันวาคม 2551 

2) รอบสุดทาย คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 
และสงใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2551 และจะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2552 

2. การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ใหคณะดําเนินการ ดังนี ้
1) ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต และให

กระจายน้ําหนักในแตละกลุมเปนดังนี้  
 ก. กลุมท่ี 1 วิชาภาษาและการส่ือสาร เลือกเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต แต     ไม

เกิน 12 หนวยกิต โดยบังคับใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 กระบวน
วิชา จํานวน 6 หนวยกิต ท้ังนี้ ทุกหลักสูตรตองกําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษรวมท้ังหมด ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยอีก 6 หนวยกิตท่ีเหลือ 
คณะ/สาขาวิชาอาจจัดไวในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงอาจ
กําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากกระบวนวิชาท่ีระบุขางตน
หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร หรือคณะ/สาขาวิชา
อาจจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหรือวิชาเอกเปนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ให
เปนไปตามความพรอมของแตละคณะ/สาขาวิชา 

   ข. กลุมท่ี 2 วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ใหแตละคณะกระจายน้ําหนักตามความเหมาะสม โดยกําหนดจํานวน
กระบวนวิชาใหเลือกเรียน ระหวาง 2-4 เทา ของจํานวนวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด 

   ค. กลุมท่ี 4 วิชาการเรียนรูผานกิจกรรม เลือกเรียนไดไมนอยกวา 2 หนวยกิต แต    
ไมเกิน 6 หนวยกิต 

   ท้ังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรใหยึดแนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชา       
ฉบับลาสุดท่ีไดนําเสนอบนเวบไซตของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา http://www.eqd.cmu.ac.th/ ขาว
ประชาสัมพันธ/แนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชา (update 28/10/51)  
  2) การเพ่ิมกระบวนวิชาดานสหกิจศึกษาเปนกระบวนวิชาเลือกและจัดแผนการศึกษา
ทางเลือกรองรับ ขอใหคณะดําเนินการใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง การผอนคลายการกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีเงื่อนไขวา จะตอง
กําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา ไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต 
  3) ในการกําหนดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปไวในหลักสูตร คณะตองคํานึงถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีเรียนจบหลักสูตรออกไปจะตองมีความรูท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระดับโลก 
  4)  ในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนี้ อาจกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษา
สามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ แลวนํามา
เทียบโอนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรได โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  บัดนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอรายละเอียดการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาเพ่ือพิจารณาตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

http://www.eqd.cmu.ac.th/


 -6- 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร 4 ป) 
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

  1. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
(หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามที่
เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนตอไป  

  2. ขอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรับแกไขหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของ สกอ. และมติคณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการคร้ังที ่14/2551 เมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2551 แตยังคงกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
เดิมควบคูไปกับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดใหม สักระยะเวลาหนึ่ง เพื่อไมใหสงผลกระทบกับนักศึกษาที่
ใชหลักสูตรเดิม และเมื่อไมมีนักศึกษาเกาตกคางแลวก็ใหตัดกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเดิม ออก 
 
 5.4 การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2551 เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล 
เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนาร ีและยุวกาชาด เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานไดนําไปใชเปนระเบียบ
ปฏิบัติโดยเครงครัดและมหาวิทยาลัยไดมีขอส่ังการใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการยกรางแนวปฏิบัติและ
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย นั้น 

 บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาไดเสนอเอกสารสรุปขั้นตอนการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทั้งที่
ไป    คางคืน ไมคางคืน และนอกราชอาณาจักร และ (ราง) แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาเพื่อพิจารณา 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการปรับแกไข
แบบฟอรมตาง ๆ ใหครอบคลุมมากข้ึน โดยมีขอสังเกตดังนี้ 
 1. การพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานท่ี ท่ีอยูไมไกลจากสถานศึกษา โดยใชเวลา 2-3 

ช่ัวโมง ตองขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือไม 
 2. ในกรณีท่ีนักศึกษานํารถสวนตัวไปเอง ตองดําเนินการอยางไร 
 3. การนํานักศึกษาไปศึกษาท่ีวิทยาเขตของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ไมตองทํา

หนังสืออนุญาต เพราะเปนหลักสูตรท่ีตองไปจัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตอยูแลว 
แตหากเกิดอุบัติเหตุตอนักศึกษาในระหวางเดินทาง จะดําเนินการอยางไร 
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 4. กรณีท่ีนักศึกษาตองไปทําวิทยานิพนธตามสถานท่ีตาง ๆ นักศึกษาตองทําหนังสือขอ
อนุญาตหรือไม 

 ท้ังนี้ ขอใหกองพัฒนานักศึกษารวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวใหชัดเจนแลวจึงแจงเวียนใหทุกคณะทราบและถือปฏิบัติตอไป  
โดยในการจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ อาจจัดทําในรูปแบบ electronic ซึ่งคณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถ download แบบฟอรมไปใชไดเลย 
 
 5.5    คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

  คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษา   
ที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 

 1. CPE 342    FUNDAMENTTALS OF DATABASE SYSTEMS  3(3-0-0) 
  Pre:       CPE 205 
 2. CPE 448 DATA MINING FOR COMPUTER ENGINEERING 3(3-0-0) 
  Pre:  CPE 342 
 

 ทั้งนี ้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี ้
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพ่ือพิจารณาความซ้ําซอนของ
เนื้อหากระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวน-
วิชาของคณะอื่นแตอยางใด 

 กระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร   ใน
คราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่
ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา CPE 342 และ CPE 448 
ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ   

6.1 การกําหนดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือขายอุดมศึกษา

ภาคเหนือ เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2551 และรองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทยไดเสนอวาควร
มีการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปกลางของเครือขายภาคเหนือ ที่มีเนื้อหาทางดานลานนาคดีศึกษา 
ประวัติศาสตรทองถ่ิน การเปนพลเมืองของประเทศและของโลก เปนตน 
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เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
  
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง)  
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร  
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหกองพัฒนานักศึกษาไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับแกไขแบบฟอรมตาง ๆ ใหครอบคลุมมากข้ึน เนื่องจากยังมีกรณีท่ีพานักศึกษาไปศึกษานอก
สถานท่ีในหลายกรณี อาทิเชน 

1.ในกรณีพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานท่ี ท่ีไมไกลจากสถานศึกษา โดยใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง จะตอง
ทําหนังสือขออนุญาตผูปกครองหรือไม  

2.ในกรณีท่ีนักศึกษาขอนํารถสวนตัวไปเอง จะตองทําหนังสือแจงผูปกครอง หากเกิดอุบัติเหตุ 

3.กรณีนํานักศึกษาไปสังเกตการณกลุมพันธมิตร และกลุม นปช. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติหรือไม 

4.กรณีการนํานักศึกษาไปศึกษาท่ีวิทยาเขตของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ไมตองทําหนังสือ
อนุญาต เพราะเปนหลักสูตรท่ีตองไปเรียนท่ีวิทยาเขตอยูแลว แตหากเกิดอุบัติเหตุตอนักศึกษาใน
ระหวางเดินทาง จะดําเนินการอยางไร 

5.กรณีท่ีนักศึกษาตองไปทําวิทยานิพนธตามสถานท่ีตาง ๆ นักศึกษาตองทําหนังสือขออนุญาต 

สรุป เห็นสมควรใหไปปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ใหครอบคลุมมากข้ึน 
 


