
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  11/2551 

วันจันทรท่ี  18  สิงหาคม  2551 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย กรรมการ 
5. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นกัวิชาการศึกษา วิทยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7. ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
14. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ ประธานสภาอาจารย และ 
   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
18. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
19. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
20. อ.ดร.ประพัฒชนม  จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี 
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
21. อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
22. ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
23. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
24. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
25. รศ.นฤมล ธีรวัฒน ผูประสานงานกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร 
26. นางจิตราภรณ อุตตโม หัวหนางานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
27. น.ส.พันธุระว ี สุจริตกุล หัวหนางานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
28. นางบุญรัตน แกวเชาวรัมย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
29. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
30. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.50 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. มติท่ีประชุมคณบดี 
  ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นชอบให
ยกเลิกการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550) โดยมีขอสังเกตวา ใหคณะวิศวกรรมศาสตรปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรทั้งหมด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากยังมิไดปรับปรุงหลักสูตรตางๆ อาจจะทําใหมีผลกระทบตอการประกัน
คุณภาพของหนวยงานได 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยรองผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผลเสนอใหแกไขหนา 8 ระเบียบวาระท่ี 6.1 วรรค 3 ใหตัดขอความ “แตสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมไดระบุเงื่อนไขการ
เทียบผลการเรียนไว” ออก 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 แนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2551 ไดพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดผลสรุปดังนี ้

1. กําหนดใหเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดย 
  แบงเปน 4 กลุมคือ 1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
2. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 6 หนวยกิต 

(แตตลอดหลักสูตร ตองเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษรวมจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
โดยอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เปดสอนในคณะมนุษยศาสตร 
หรือกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

3. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอื่นภายในประเทศ/
ตางประเทศ ที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะ/สาขาวิชา 

 และมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษายกรางและรวบรวมรายช่ือและคําอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชาของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ที่ควรมีการเปดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เสนอทุกคณะ/วิทยาลัย พิจารณาความเปนไปไดในการเปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว แลวสรุปขอมูลเสนอที่
ประชุมนี้ พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอขอมูลรายช่ือกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนใน
ปจจุบัน ซึ่งคณะแจงยืนยันวาสอดคลองกับเกณฑ สกอ. และแบบสํารวจความพรอมในการเปดสอนกระบวน-
วิชาศึกษาทั่วไป (กระบวนวิชาใหม) เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 1. กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมควรมีเงื่อนไขท่ีตองผานกอน และไมควรเปน
เงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 2. กลุมวิชาภาษาและการส่ีอสาร กําหนดใหเรียน 6-12 หนวยกิต โดยบังคับใหเรียน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 กระบวนวิชาจํานวน 6 หนวยกิต ซึ่งรับผิดชอบสอนโดยคณะ
มนุษยศาสตร ดังนี ้
  1) กระบวนวิชา “Fundamental English : Listening and Speaking” 
  2) กระบวนวิชา “Fundamental English : Reading and Writing” 
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  ท้ังนี ้ ทุกหลักสูตรสาขาวิชาตองกําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
รวมท้ังหมดไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยอีก 6 หนวยกิตท่ีเหลือคณะ/สาขาวิชาอาจจัดไวในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษอื่นท่ีเปดสอนโดย
คณะมนุษยศาสตร หรือคณะ/สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหรือวิชาเอกเปน
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี ้ใหเปนไปตามความพรอมของแตละคณะ/สาขาวิชา 
 3. เห็นควรใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานกลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรม เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากําหนดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปในแตละกลุมวิชาใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับกรอบแนวทางการจัดการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 แลวใหสรุปผลการ
พิจารณาของแตละกลุมวิชามานําเสนอท่ีประชุมนี้ในการประชุมคร้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ  (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 

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


