
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วันศุกร์ที 19 พฤษภาคม 2549
ณ  ห้องสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

---------------

ผู ้มาประชุม
1. ผศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานกรรมการ
2. นายเดชา พรึงลําภู แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองประธานกรรมการ
3. รศ.กรองกาญจน์    อรุณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
4. อ.จุฑารัตน์ บวรสิน ผู้แทนสภาอาจารย์ กรรมการ
5. ผศ.กรรณิการ์ ภู ่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
6. อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์              กรรมการ
8. ผศ.เกวลิน คุณาศักดากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
9. ผศ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์               กรรมการ
10. ผศ.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
11. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
12. อ.ดร.ศรีสวุรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
13. อ.นสพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
14. ผศ.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                      กรรมการ
15. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
16. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)
1. ผู้อํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน
2. รองผู้อํา
3. ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
4. รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
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8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
9. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู ้เข ้าร่วมประชุม
1. นางสาวสมร จิตราทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรจัดระบบสารนิเทศ สํานักหอสมุด
2. นางสรวีย์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
3. นางสาวพันธุ์ระวี สุจริตกุล หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
4. อ.จิระ ปรังเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์
5. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
6. อ.วิทูร สินศิริเชวง
7. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 13.50 น.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.-

วาระที 1 เรือง ปร ะธานแจ ้ งให้ทีปร ะชุ มทราบ

1. มติทีปร ะชุ มคณบ ดี
1.1 6/2549 เมือว ั นที 15 มีนาคม 2549 มีมติรับทราบ

การปรับปรุงหลักสูตร และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป จํานวน 3
1) หลักสูตรวิทยาศ

ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
2) 1

ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบว

2549 เป็นต้นไป
1.2 8/2549 เมือว ั นที 12 เมษายน 2549 มีมติเห็นชอบใน

หลักการการเปิดสอนหลักสูตร และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป จํานวน 2

1) หลักสู 1 และ 2
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

2) 1 และ 2
2549 เป็นต้นไป โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ
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2. มติสภามหาวิทยาลัย
1) สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครังที 2/2549 เมือว ั นที 25 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติ

25

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2549

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
5. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2549
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549

1 2
7.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 1 2
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 1

2
9. .ศ. 2549

2 จํานวน 13 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
สาขาวิชา -
กายวิภาค สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
2

11. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2549 2

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
2

13. หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2549 2

2) สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครังที 3/2549 เมือว ั นที 22 เมษายน 2549 มีมติอนุมัติ
4 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

3. 1 ปีการศึกษา 2549
ไป 1 สัปดาห์ โ 1 มิถุนายน 2549 9 มิถุนายน
2549 2 มิถุนายน 2549 10 มิถุนายน 2549

Admissions ล่าช้า

4.

3 เดือน และได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารให้กระชับ

5. การจัดองค์ประกอบของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2/2549 25 มีนาคม 2549 ได้มีข้อสังเกตว่า ปัจจุบัน

จากเดิม 6 หน่วยกิต เหลือ 3

- วิชาเอก เป็นวิ
-

ชุดวิชา
-
-

เหมาะสมในลักษณะเป็นชุดวิชา และ

พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

6. การพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนืองในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

1. คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา ( ) ในปีการศึกษา 2549 จํานวน 60 คน
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2. สํานักทะเบียนและประมวลผลขอความร่วมมือสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณา
โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ( ) ว่ายังคง
สาม
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากเดิม หลักสูตร 4 ปี เป็น หลักสูตร 5 2547

2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ข้อ 12.4 กําหนดว่า
“หลักสูตรปริญญาตรี ( )

โดยครบถ้วน”

4 4 ปี เป็น 5
2547

พร้อมกับหลักสูตร 4 ปี
2.2 2548 นักศึกษาจะสามารถสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรพร้อมกับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 46 ในปีการศึกษา 2549
4

นักศึกษาหลั 2549 โดยใช้    หลักสูตรเดิมจึงไม่สามารถทําได้
เพราะไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปีแล้ว

2.3 .ศ. 2546 มาตรา 88 บัญญัติว่า
“ .ค. ใช้ใน

3 -
”

3 11 มิถุนายน 2549 ส่งผลให้
2549

ปีการศึกษา 2549 จ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเห็นว่า คณะศึกษา-
2549 แต่หาก

คณะประสงค์จะรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจริง ควรต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น
5

อนาคต
6/2549 15 มีนาคม 2549

มีมติ เห็นชอบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา ( ) ในปีการศึกษา 2549 จํานวน 60 คน  เป็นกรณี
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2 ปีต่อไป จะทําให้คณะศึกษาศาสตร์มีนักศึกษา 2 มาตรฐาน คือ มา 1 ใช้เวลา
ในการศึกษา 5

2 ใช้เวลาในการศึกษา 4
ใบประกอบวิชาชีพครู

กทะเบียนและ

4 ปี จํานวน
14
ดําเนินการขอเปิดหลักสูตรรองรับต่อไป

7. การกําหนดช่วงของเลขรหัสกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีของแต่ละคณะ

หน่วยงานละ 50 สกระบวนวิชา
-

10/2549 10 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบ

ป็น
“501-515, 518, 550*”

วาระที 2 4/2549

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม /254 เมือว ั นที  มี นา คม 254 ตามรายละเอียดในเอกสารทีเสนอต่ อที ปร ะชุม

วาระที 3 (ไม่มี)

วาระที 4 เรือง เสนอเ พื อทราบ (ไม่มี)

วาระที 5 เรือง เสนอเ พื อพิจ ารณา
5.1 คณะวิทยาศาสตรข์อปรับปรุงวิชาโทฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทฟิสิกส์ สําหรับนั 2549

การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ตามรายละเอียดดังนี

จากเดิม ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี
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- PHYS 208, 303 (หรือ 311), 304, 306, 308
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี
- PHYS 208, 303 (หรือ 311), 304, 306, 308; หรือ PHYS 205,

208, 301, 306, 308

2549 เป็นต้นไป และให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

“ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต จากกลุ่มกระบวนวิ 1 กลุ่ม
1 PHYS 208, 303 (หรือ 311), 304, 306, 308

หรือ 2 PHYS 205, 208, 301, 306, 308”

5.2 คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา

ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี
1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 1 กระบวนวิชา ดังนี

- LS 421 WEB MASTER 3(2/2-1/2)
Pre: Third year standing and consent of the instructor

2. ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา ดังนี
1) PHIL 360 INDIAN PHILOSOPHY

จากเดิม Pre: PHIL 156
Pre: PHIL 156 or consent of the instructor

2) PHIL 460 INDIAN ETHICS
จากเดิม Pre: PHIL 257 and PHIL 360

Pre: PHIL 156 or PHIL 257
3) PHIL 461 PHILOSOPHY OF RELIGION

จากเดิม Pre: PHIL 153 and RE 173
Pre: PHIL 100 or PHIL 153 or RE 173

3. 1
กระบวนวิชา คือ

- ENGL 107 FOUNDATION ENGLISH 6(5/5-1/2)
Pre: None (recommended for Medical Students)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอใ นที ประ ชุ ม

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ LS 421 1 ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
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2. 3 กระบวนวิชา คือ
PHIL 360, 460 และ 461 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และ
ให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.
กระบวนวิชา ENGL 107 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และ
ให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น

ต้นไป จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ
1.  IE 323 Introduction to Quality Assurance 3(3/3-0/0)

Pre: None
2. IE 335 Organization Safety 3(3/3-0/0)

Pre: None
บการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ คือ IE 323 และ 335

1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.4 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาและปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา และปรับปรุงกระบวนวิชา

ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ
1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี

1) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รหัสอักษรภาษาไทย ร.สป.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ IR
รหัสตัวเลข 126…

2) สาขาวิชาการปกครอง
รหัสอักษรภาษาไทย ร.ปค.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ GOV
รหัสตัวเลข 127…

3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสอักษรภาษาไทย ร.รปศ.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ PA
รหัสตัวเลข 128…

2. ปรับปรุงรหัสกระบวนวิชา จากระดับ 200 เป็นระดับ 300 จํานวน 1 กระบวนวิชา ดังนี
- GOV 201 POLITICAL SCIENCE : THEORY AND ETHICS III

จากเดิม GOV 201
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GOV 301

1. 1 ปีการศึกษา 2549

1) รหัสกระบวนวิชาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร.สป. (IR) ใช้รหัสตัวเลขเป็น
126…

2) รหัสกระบวนวิชาสาขาวิชาการปกครอง ร.ปค. (GOV) ใช้รหัสตัวเลขเป็น 127…
3) รหัสกระบวนวิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร.รปศ. (PA) ใช้รหัสตัวเลขเป็น 128…

2. กระบวนวิชา GOV 201 200 เป็นระดับ 300 จึงควร

5.5 คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา
-

วิชา จํานวน 3 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ
1)  SOIL 461 SOIL CONSERVATION

จากเดิม Pre: SOIL 211
Pre: SOIL 201 or SOIL 211 or SOIL 212

2)  CONS 421 FORESTRY REGULATIONS AND WILDLIFE CONSERVATION
จากเดิม Pre: SOIL 211 or SOIL 212 or CONS 211

Pre: SOIL 201 or SOIL 211 or SOIL 212 or CONS 211
3)  CONS 411 FORESTRY AND CONSERVATION

จากเดิม Pre: SOIL 211 or SOIL 212 or CONS 211
Pre: SOIL 201 or SOIL 211 or SOIL 212 or CONS 211

คือ SOIL 461, CONS 421 และ 411 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.6 คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาโทชาติพันธุ์ศึกษา(หลักสูตรสองภาษา)
คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาโทชาติพันธุ์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) ตามรายละเอียดดังนี

- วิชาโทชาติพันธุ์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา)
ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี  ไม่ น้อยกว ่ า 15 หน่วยกิต

- TS 401, 409; GEO 102, 104, 261; SA 351, 353, 421
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โดยกระบวนวิชา TS 401; SA 351, 353, 421 จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ร่วมกับ Trent University และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกับกระบวนวิชาของ Trent University ได้
เพือปร ะโยชน์ ในกา รศึ กษา ต่ อใ นต่ างปร ะเ ทศของ นั กศึ กษา

2549 เป็นต้นไป และให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

1. ให้ยกเลิกการระบุข้อความ “หลักสูตรสองภาษา”

2. TS 401; SA 351, 353,
421 มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และให้สํานักทะเบียนและประมวลผลระบุ
ข้อความ “สอนเป็นภาษาอังกฤษ” (มชท.30)

5.7 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน11 สาขาวิชา
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2549)
ตามทีคณะ มนุ ษย ศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา (หลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2549) ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรังเ ศส สา ขา วิ ชาภา ษา เยอร มั น
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาจิตวิทยา

2549
เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครังที 4/2549 เมือว ั นที 3 มีนาคม
2549 ได้พิจารณาเห็นว่า

กําหนดว่าการปรับปรุงในลักษณะดังกล่าวให้เสนอเป็นหลักสูตรปรับปรุงมาก จึงขอให้คณะมนุษยศาสตรน์ําหลักสูตร
กลับไปพิจารณาทบทวนและดําเนินการ นัน

บัดนี  คณะ มนุ ษย ศา สตร ์ ได้ พิ จา รณา ทบทว นตา มมต ิ ทีประ ชุ มดั ง กล่ าวข้ างต้ นแล ้ ว จึ งเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรทัง 11 สาขาวิชา ดังนี

1. เปลียนแปลงกระบวนว ิ ชาในหมวดว ิ ชาศึ กษา ทั วไป กลุ ่ มวิ ชามนุ ษยศาสตร์ โดยยกเลิกกระบวนวิชา
เดิม แล้วกําหนดให้เรียนกระบวนวิชา HUGE 100, 111, 112, 113 และให้เลือกเรียนกระบวน
วิชาใดๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ ซึงไม่ ใช่ วิชาในกลุ ่มว ิ ชาแกน วิ ชาเอก วิ ชา โท และวิ ชาเ ลื อกเ สร ี
อีก 3 กระบวนวิชา แทน โดยทีจํานว นหน่ วยกิ ตของ กลุ ่มว ิ ชามนุ ษยศา สตร ์ ยังคงเดิม คือ
21 หน่วยกิต

2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแต่อย่างใด
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นการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชา

กําหนดใหเ้รียน คือ HUGE 100, 111, 112 และ 113 แล้ว คณะมนุษยศาสตร์ควรกําหนดกรอบกระบวน
ของคณะมนุษยศาสตร์มีทิศทางการเรียนวิชา

ศึ ก ษ า

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น อาจกําหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนอีก 12 หน่วยกิต จาก

1

5.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง กระบวนวิชาทีใช้ แทนกั น ( 3)

คณะการสือสา รมว ลชนเ สนอขอเ ที ยบแทนกระบว นว ิ ชา เ ปิ ดใ หม่ สําหร ั บหล ั กสู ตร  พ .ศ. 2549 กับ
กระบวนวิชาเดิมในหลักสูตร พ.ศ. 2533 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี

กระบวนวิชาใหม่ กระบวนวิชาเดิมทีเที ยบแทนกั นไ ด้
MC 100 (851100) MC 100 (010100)
MC 104 (851104) MC 104 (010104)
MC 204 (851204) MC 200 (010200)
MC 201 (851201) MC 201 (010201)
MC 202 (851202) MC 202 (010202)
MC 273 (851273) MC 273 (010273)
MC 305 (851305) MC 305 (010305)
MC 306 (851306) MC 306 (010306)
MC 344 (851344) MC 331 (010331)
MC 343 (851343) MC 332 (010332)
MC 341 (851341) MC 334 (010334)
MC 360 (851360) MC 370 (010370)
MC 375 (851375) MC 375 (010375)
MC 400 (851400) MC 400 (010400)
MC 404 (851404) MC 404 (010404)
MC 406 (851406) MC 406 (010406)
MC 407 (851407) MC 407 (010407)
MC 408 (851408) MC 408 (010408)
MC 409 (851409) MC 409 (010409)
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MC 420 (851420) MC 417 (010417)
MC 430 (851430) MC 427 (010427)
MC 443 (851443) MC 437 (010437)
MC 449 (851449) MC 438 (010438)
MC 441 (851441) MC 441 (010441)
MC 351 (851351) MC 447 (010447)
MC 451 (851451) MC 448 (010448)
MC 462 (851462) MC 462 (010462)
MC 472 (851472) MC 472 (010472)

ปฏิบัติ รหัสกระบวนวิชาเดิมจะถูกระบุเป็น formerly
จึงไม่จําเป็นต้องทําเป็นประกาศมห

5.9 เรือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.254…

5.10 เรือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพือปร ิ ญญา สั ตวแพทย-
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับที 2) พ.ศ.254…

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาเพือปร ิ ญญา สั ตวแพทย ศาสตรบัณฑิต (ฉบับที 2) พ.ศ. 254… เพือเ สนอพิ จารณา  โดยมี รายละเ อี ยด
ตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
( 2) พ.ศ. 254… ชุมคณบดี

และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.11 เรือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือรองรั บข ้ อบั งคั บมหา วิ ทยา ลั ยเ ชี ยงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาเพือปร ิ ญญา ตร ี  พ .ศ.2546

ตามทีสํ านั กพั ฒน า คุ ณภ า พก า รศึ กษา  ได้ ดํ าเ นิ นกา รยกร ่ างปร ะกา ศมหา วิ ทยา ลั ยเ ชี ยง ใ หม่
เพือรอง รั บข ้ อบั งคั บมหา วิ ทยา ลั ยเ ชี ยงใหม่  ว่ าด้ วยกา รศึ กษา ระดั บปร ิ ญญา ตร ี  พ .ศ. 2546 จํานวน 4 ฉบับ คือ
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1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง   จ ํ านวนหน่ วยกิ ตและปร ิ มา ณก า รเ รี ยนร ู ้
ของกระบวนวิชาสําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง  เ กณฑ ์ มา ตรฐานหล ั กสู ตรระดั บปร ิ ญญา ตร ี
พ.ศ. 25…

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง  เ งื อนไ ขการมี สิทธิ ไ ด้รั บการ ว ั ดและ
ประเมินผลในกระบวนวิชา

4. (ร่าง) ปคณะอืน

12/2547 เมือว ั นที 15
ตุลาคม 2547 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง  จํ านว นหน่ วยกิ ต
และปริมาณการเรียนรู ้ ของกระบวนวิชาสําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 3. โดยให้ปรับแก้ไขข้อความให้

ร่วมกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือปร ั บแก้ ไขรายละเ อี ยดของ ร่ างปร ะกา ศฯ ทั ง 4 ฉบับ เพือนํ าเสนอใ ห้
นัน

บัดนี  สํ านั กพั ฒน า คุ ณภ า พก า รศึ กษา ได้ ดํ าเ นิ นกา รปร ั บแก้ ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
ตามข้อคิดเห็นของทุกคณะ และข้อเสนอแนะของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนปรับให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือง  เกณฑ ์ มา ตรฐานหล ั กสู ตร ระดั บปร ิ ญญา ตร ี  พ .ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ

(ร่าง)
การเรียนรู้ของกระบวนวิชาสําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย และได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

(ร่าง)
หน่วยกิตแ

วาระที 6

ทีปร ะชุ มมี คว ามเ ห็ นว ่ า แนว ปฏิ บัติเดิมของการเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่นัน กรณี ที มีการ ซํ า ซ้อน

แต่ในกรณีทีไม่ สา มา รถทํ าคว ามตกลง กั นไ ด้  อา จส่ งผลใ ห้ กร ะบว นว ิ ชา นั นๆ ไ ม่ สามาร ถเ ปิ ดสอนไ ด้ ทันใช ้

ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขันตอนไ ด้ ทันเ วลา เ ปิ ดภา คกา รศึ กษ า ดังนัน เพื อให้ เ กิดคว า มคล่ องตั ว
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ให้นํากระบวนวิชาเปิดใหม่ดังกล่าวนําเสนอในทีปร ะชุ มคณะ กรรมกา รบร ิ หา รและปร ะสา นง านว ิ ชากา รพิ จารณา
เพือหา ข้ อสร ุ ปต่ อไ ป
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (นายเดชา  พรึงลําภ)ู
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


