
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  3/2552 

วันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ 2552 
ณ  หองประชุมตะวัน  กังวานพงศ สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา  
   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. อ.เฉลิมพล คงจิตต แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
5. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
8. นางศิริกุล ดํารงชาต ิ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร               กรรมการ 
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. อ.ณรัตน มนตรีขจร แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
11. รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน   รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                    กรรมการ 
12. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท   คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
14. รศ.วัชร ี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
15. รศ.พันทวี   เช้ือขาว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ  
16. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. นางณัฐวรรณ ใบบัว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร         กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ระว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
19. นางสรัสนันท ตั้งไพศาลสัมพันธ  แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร            กรรมการ 
20. อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
21. รศ.นรินทร   นําเจริญ แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
   คณะการส่ือสารมวลชน    กรรมการ 
22. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
23. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี             
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2. อ.พงสศักดิ ์ โหลิมชยโชติกุล อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
3. นางดาเรศ เงาเดช นักกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร 
4. นางสาวจุลดา ขาวสะอาด หัวหนางานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
5. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี   
6. นางนุชร ี จงแกววัฒนา หัวหนาฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ  
    สํานักทะเบียนและประมวลผล 
7.นายศราวุธ กันทาจา นักกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
8. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
3. ประธานสภาพนักงาน 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑติวิทยาลัย  
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิตศิาสตร 
  

เร่ิมประชุมเวลา 09.20 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  - ไมมี 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี - ไมมี 
  

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง   

 ท่ีประชุมเห็นสมควรใหเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ี 3.1 เร่ือง การเปดสอน
และปรับปรุงกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ 3.2 เร่ือง การเปดสอนกระบวนวิชาศึกษา
ท่ัวไป กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม ไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1  คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา ปดสอนกระบวนวิชา

และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552) 

  ท่ีประชุมเห็นสมควรใหถอนระเบียบวาระนี้ออกไปกอน เนื่องจากกระบวนวิชาท่ีเสนอขอเปด
ในหลักสูตรมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชาของคณะอื่น 
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 5.2 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหมและเทคโนลียีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการปรับเนื้อหาของหลักสูตรให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามรายละเอียดดังนี ้
  1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับโครงสรางกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทําให
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม 132 เปน 131 หนวยกิต ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
 แผน 1 สหกิจศึกษา แผน 1 สหกิจศึกษา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 5 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      - เหมือนเดิม- 

 2.1 วิชาแกน 24 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน - เหมือนเดิม- 
 2.2 วิชาเอก    2.2 วิชาเอก              
  - วิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต   - วิชาเอกบังคับ                          - เหมือนเดิม- 
  - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา      36 หนวยกิต   - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา     36 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถามี)                   -ไมมี-  2.3 วิชาโท (ถามี)                    -ไมมี- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
 แผน 2 การคนควาแบบอิสระ แผน 2 การคนควาแบบอิสระ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 5 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      - เหมือนเดิม- 

 2.1 วิชาแกน 24 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน - เหมือนเดิม- 
 2.2 วิชาเอก    2.2 วิชาเอก              
  - วิชาเอกบังคับ 24 หนวยกิต   - วิชาเอกบังคับ                          - เหมือนเดิม- 
  - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา      45 หนวยกิต   - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา     - เหมือนเดิม- 
 2.3 วิชาโท (ถามี)                   -ไมมี-  2.3 วิชาโท (ถามี)                    -ไมมี- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

 2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 
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 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที ่28 มกราคม 2552 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยนีําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552 กลับไปพิจารณาทบทวนแกไข และใหนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งในวันท่ี 13 มีนาคม 
2552 โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี ้

1. เอกสารหลักสูตร หนา 9 ขอ 15.2 การพัฒนาหลักสูตร ขอใหวิทยาลัยฯ ระบุขอมูล
สัดสวนคุณวุฒิของอาจารย และอัตราสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ใหเปน
ปจจุบัน โดยอาจระบุอัตราสวนเปนรอยละ และใหตรวจสอบปการศึกษาท่ีกําหนดการ
ประเมินหลักสูตร ในขอ 15.2.2 ดวย 

2. เอกสารหลักสูตรหนา 17 ขอ 17 ไมตองระบุจํานวนนักศึกษาเดิม แตใหระบุจํานวน
นักศึกษาปจจุบันตั้งแตช้ันปท่ี 2 ถึงช้ันปท่ี 4 แลวรวมเปนจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

3. หลักสูตรเนนในเร่ืองการบริหารจัดการและเทคโนโลยี แตโครงสรางหลักสูตรท่ี
ปรับปรุงใหมมีการยายกระบวนวิชา บธ.บช.101 การบัญชีข้ันตน 1 และกระบวนวิชา 
บธ.กจ.202 หลักการจัดการ ไปไวในวิชาเอกเลือก และไมไดมีการบรรจกุระบวนวิชา
ดานการบริหารจัดการไวในกลุมวิชาแกน ซึ่งอาจทําใหผูเรียนไมมีองคความรูพ้ืนฐาน
ดานการบริหารจัดการท่ีเพียงพอ ดังนั้น ขอใหวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการแบงสัดสวน
กระบวนวิชาทางดานการบริหารจัดการ และกระบวนวิชาทางดานเทคโนโลยีวามี
สัดสวนท่ีสมดุลหรือไมอยางไร และใหเปรียบเทียบกับหลักสูตรของสถาบันอื่นดวย 

4. การระบุคําวา “หรือ” ในแผนกําหนดการศึกษา หนา 48  หากนักศึกษาเลือกกระบวน
วิชาท่ีมีจํานวนหนวยกิต 1 หนวยกิต อาจทําใหจํานวนหนวยกิตไมครบตามท่ีหลักสูตร
ไดกําหนดไว จึงควรระบุวาใหเลือก 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ ท่ี
กําหนดให    

5. เอกสารหลักสูตรตั้งแต หนา 55-67 ขอใหปรับแกไขรูปแบบการเขียนลักษณะ    
หนวยกิตของบางกระบวนวิชาใหเปนปจจุบัน และใหตัดคําอธิบายลักษณะกระบวน-
วิชาท่ีไมปรากฏในโครงสรางหลักสูตร ออก ดวย 

6. ในภาคผนวกของหลักสูตรใหแนบเอกสารขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิใหครบถวน และ
ใหจัดทําตารางสรุปการดําเนินการตามขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแนบมาดวย 

7. ใหปรับรูปแบบการเขียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ท่ีประชุมในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2552 ไดมอบหมาย
ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการจัดทําแบบฟอรมกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 

8. ขอใหตรวจสอบขอมูลในตารางเปรียบเทียบแผนกําหนดการศึกษา หนา 34 และแผน
กําหนดการศึกษาในช้ันปท่ี 1 หนา 48 ดวย เนื่องจากขอมูลไมสอดคลองกัน 
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9. วิทยาลัยฯ จะสามารถหาสถานประกอบการเพียงพอรองรับนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติ    
สหกิจศึกษาหรือไม เนื่องจากหลักสูตรเปดรับนักศึกษา ปละ 150 คน 

  ท้ังนี้ ขอใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
การปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตรใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

 5.3 การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา   
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2551 เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล 
เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานไดนําไปใชเปนระเบียบ
ปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป และกองพัฒนานักศึกษาเสนอเอกสารสรุปขั้นตอนการพานักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาทั้งที่ไปคางคืน ไมคางคืน และนอกราชอาณาจักร และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  
2551 พิจารณา  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการปรับแกไข
แบบฟอรมตางๆ ใหครอบคลุมมากขึ้น โดยมีขอสังเกตดังนี้ 
 1. การพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ที่อยูไมไกลจากสถานศึกษา โดยใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง 

ตองขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือไม 
 2. ในกรณีที่นักศึกษานํารถสวนตัวไปเอง ตองดําเนินการอยางไร 
 3. การนํานักศึกษาไปศึกษาที่วิทยาเขตของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ไมตองทํา

หนังสืออนุญาต เพราะเปนหลักสูตรที่ตองไปจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตอยูแลว แต
หากเกิดอุบัติเหตุตอนักศึกษาในระหวางเดินทาง จะดําเนินการอยางไร 

 4. กรณีที่นักศึกษาตองไปทําวิทยานิพนธตามสถานที่ตาง ๆ นักศึกษาตองทําหนังสือขอ
อนุญาตหรือไม 

 ทั้งนี้ ขอใหกองพัฒนานักศึกษารวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวให ชัดเจนแลวจึงแจงเวียนใหทุกคณะทราบและถือปฏิบัติตอไป  
โดยในการจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ อาจจัดทําในรูปแบบ electronic ซึ่งคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ 
download แบบฟอรมไปใชไดเลย 

 บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขขั้นตอนการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทั้ง
ที่ไปคางคืน ไมคางคืน และนอกราชอาณาจักร และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามขอสังเกตของที่ประชุม
แลว โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหดําเนินการดังนี ้
  1. กระบวนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองมีใบ

รายงานตัวท่ีระบุวา การศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะมีการศึกษาดูงาน การ
ฝกงาน ซึ่งจะตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครอง 

  2. การเดินทางไปนอกสถานศึกษา กรณีนักศึกษาเดินทางโดยรถโดยสารท่ีคณะจัดให หาก
เกิดอุบัติเหตุก็ใหเปนความรับผิดชอบของคณะนั้น ๆ และใชประกันอุบัติเหตุของ



 -6- 

มหาวิทยาลัย สวนกรณีท่ีนักศึกษานํารถสวนตัวไปเอง นักศึกษาตองทําหนังสือแจง
คณะเปนลายลักษณอักษรวา หากเกิดอุบัติเหตุจะรับผิดชอบตนเอง 

  3. กรณีท่ีนักศึกษาตองไปทําวิทยานิพนธตามสถานท่ีตาง ๆ หากเปนภายในประเทศ
นักศึกษาตองทําหนังสือแจงเจาของพ้ืนท่ีรับทราบ เชน นายอําเภอ เปนตน โดยตองมี
หนังสือขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาดวย สวนการเดินทางไปตางประเทศ ใหมีหนังสือ
ขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยไมตองทําหนังสือแจงเจาของพ้ืนท่ีรับทราบ และให
นักศึกษาแจงระยะเวลาท่ีจะเดินทางทําวิทยานิพนธ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทท่ี
สามารถติดตอได 

  โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาไปดําเนินการปรับแกไขผังข้ันตอนการพา
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. โครงการกิจกรรมนักศึกษา ใหแยกกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ  
   1) กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมภายในจังหวัดเชียงใหมโดยไมมีการ

พักแรม สามารถดําเนินการขออนุมัติผานคณะ โดยมีหนังสืออนุญาตจาก
ผูปกครองตอนรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา  

  2) กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีตองมีการพักแรม ควรทําหนังสือแจงผูปกครอง
รับทราบ 

  2. โครงการท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนกิจกรรมท่ีบรรจุในหลักสูตร ซึ่งอาจมีการพักแรม 
เชน การนิเทศ ใหมีหนังสืออนุญาตจากผูปกครองตอนรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา 
และทําหนังสือแจงผูปกครองรับทราบ และใชประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย 
ยกเวนกรณีเดินทางไปตางประเทศ ไมวาจะเปนการเดินทางไปรวมกิจกรรมวิชาการ
หรือกิจกรรมการศึกษา ควรมีการทําประกันเพ่ิมเติมเพ่ือคุมครองอุบัติเหตุอันอาจเกิด
จากการเดินทาง และใหอยูในความรับผิดชอบของอาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผู
ควบคุมการเดินทางไปรวมกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีหนังสือแจงใหผูปกครอง
รับทราบ 

  ท้ังนี้ เม่ือกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว ขอใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบตอไป และในสวนของแบบฟอรมการรายงานตัวของ
นักศึกษาท่ีมีการระบุใหผูปกครองยินยอมใหนักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกสถานศึกษานั้น มอบหมายให
สํานักทะเบียนและประมวลผลไปพิจารณาดําเนินการจัดทําแบบฟอรมดังกลาวโดยดวน และเสนอ
มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยจะเร่ิมบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1              
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป สวนการนํานักศึกษาตั้งแตช้ันปท่ี 2 ข้ึนไป ไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี 
ใหคณะดําเนินการเสนอเปนคราว ๆ ไป โดยนําแบบฟอรมของสํานักทะเบียนและประมวลผลมาปรับ
ใชใหเหมาะสมตอไป ซึ่งในกรณีนี้ขอใหคณะประสานกับสํานักทะเบียนและประมวลผลในการจัดทํา
แบบฟอรมสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 2 เปนตนไป สําหรับบางคณะท่ีมีการเรียนการสอนแตกตางไปจาก
คณะอื่น ๆ อาจจัดทําแบบฟอรมเฉพาะของคณะได เชน คณะแพทยศาสตร เปนตน 
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 5.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย สําหรับหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 

 คณะสัตวแพทยศาสตรไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใหปริญญาวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย สําหรับหลักสูตรสัตวแพทย-
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 โดย (ราง) ขอบังคับดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร   
ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการ
สัตวแพทย สําหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับแกไขดังนี้ 
  1. ใหตัดขอความท่ีอางถึงทบวงมหาวิทยาลัย ในยอหนาแรก ออก 
  2. ขอ 2 บรรทัดท่ี 4 ตัดขอความ “ตั้งแตปการศึกษา.....เปนตนไป” ออก 
  3. ขอ 5.3 ไมควรระบุจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําท่ีตองลงทะเบียนเรียน และเงื่อนไขการเลือก

กระบวนวิชา มาคิดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย แตใหกําหนดเงื่อนไขใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีผลบังคับใชวา ขอบังคับฉบับนี้ จะมีผล
บังคับใชยอนหลังกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2552 หรือไม 

  ท้ังนี้ ขอใหคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตรไป
พิจารณารวมกันในการปรับแกไขขอบังคับดังกลาวใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม แลวเสนอมายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือแจงกองกฎหมายดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาวาควรออกเปน
ขอบังคับ หรือระเบียบมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีผลบังคับใชกับนักศึกษาแลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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 5.5  คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะแพทยศาสตรขอเปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิตและเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 4 กระบวนวิชา คือ ANAT 231, 233 และ PSYC 202, 203 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค-
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANAT 231, 233 และ PSYC 
202, 203  ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป  ท้ังนี้ ในการปรับลดเงื่อนไขท่ีตอง
ผานกอนของกระบวนวิชาตาง ๆ โดยหลักการจะตองไมทําใหความเขมแข็งทางวิชาการลดนอยลง 

 5.6   สํานักทะเบียนและประมวลผลขอหารือวิธีการเขียนจํานวนหนวยกิต 
 ตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนเรื่อง แนวปฏิบัติในการเขียนจํานวนหนวยกิต  
กระบวนวิชา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2551 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551 เพื่อใหทุกคณะ วิทยาลัยศิลปะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ         
ถือปฏิบัติตอไป นั้น 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดเสนอขอหารอืเกี่ยวกับวิธีการเขียนจํานวนหนวยกิตตามแนวปฏิบัติ
ดังกลาว เนื่องจากที่ผานมาสํานักทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกขอมูลลกัษณะหนวยกิตไวในระบบฐานขอมูล
กระบวนวิชา เพื่อใชในการคํานวณเงินคาธรรมเนียมคาหนวยกิตที่เรียกเก็บในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ซึ่งแตเดิมมกีารเขียนจํานวนหนวยกิตแบงแยกชัดเจนระหวางจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาที่มีทั้งบรรยายและ
ปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่มีการฝกงาน หรือฝกภาคสนาม ซึ่งกําหนดเปนอักษร “P” แตการเขียนจํานวน
หนวยกิตแบบใหม ไมสามารถทราบถึงลักษณะหนวยกิตท่ีชัดเจนได โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนวิชา
ปฏิบัติการหรือโครงงาน และกระบวนวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ท่ีตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมคาหนวย
กิตเทากับคาหนวยกิตบรรยาย สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงใครขอหารือในประเด็น ดังนี้  

1. ความชัดเจนของการระบุจํานวนหนวยกิต เพื่อการจัดเก็บคาธรรมเนียมใหถูกตอง 
2. การเขียนจํานวนหนวยกิตแบบใหม จะมีผลบังคับใชตั้งแตภาค/ปการศึกษาใด 
3. มีการบังคับใชเฉพาะกระบวนวิชาใหม หรือรวมถึงกระบวนวิชาเกาหรือไมอยางไร 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
1. ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลสรุปรายช่ือกระบวนวิชาใน มชท. 30 ท่ีมีลักษณะเปน

กระบวนวิชาปฏิบัติการ โครงงานหรือกิจกรรม และกระบวนวิชาฝกงาน หรือการฝก
ภาคสนาม ท่ีการระบุจํานวนหนวยกิตไมชัดเจน แลวสงใหรองคณบดีฝายวิชาการของ
แตละคณะพิจารณาใหขอมูลท่ีถูกตอง 

2. ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลใหขอมูลการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของ
กระบวนวิชาระหวางกระบวนวิชาท่ีเปนกระบวนวิชาปฏิบัติและกระบวนวิชาฝกงาน 
(P) วามีหลักเกณฑการกําหนดอยางไร เนื่องจากท่ีผานมามีการกําหนดอัตรา
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คาธรรมเนียมท่ีแตกตางกัน กระบวนวิชาปฏิบัติเรียกเก็บหนวยกิตละ 100 บาท แต
กระบวนวิชาฝกงาน (P) เรียกเก็บหนวยกิตละ 40 บาท 

3. ในการเปดกระบวนวิชาใหม ใหคณะระบุจํานวนหนวยกิตไวใตช่ือกระบวนวิชาวา 
กระบวนวิชานั้น ๆ แบงเปนหนวยกิตบรรยาย และหรือปฏิบัติการ จํานวนกี่หนวยกิต      
สวนกระบวนวิชาฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือฝกภาคสนาม ก็ใหระบุอักษร P กํากับจํานวน
หนวยกิตไวดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา” 

  นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีขอสังเกตดังนี ้
  1. ควรปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาของกระบวนวิชาโครงงานหรือกิจกรรม และ

กระบวนวิชาฝกงาน การฝกภาคสนาม และ  สหกิจศึกษาเปนหนวยกิตละ 100 บาท  
  2. กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม ใหเกบ็ในอัตราหนวยกิตละ 40 บาท  
  3. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ อาจพิจารณาแยกกลุมกระบวนวิชาท่ีมีลักษณะ

แตกตางกัน โดยการกําหนดรหัสกลุมกระบวนวิชา 
 

 5.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา 
 คณะอตุสาหกรรมเกษตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม เพื่อใชสําหรับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต
ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 รหัสอักษรภาษาไทย อ.อก. 
 รหัสอักษรภาษาอังกฤษ AG 
 รหัสตัวเลข 607... 

 การกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา อ.อก. (AG) ตามท่ี
เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยท่ีประชุมเห็นสมควรใหใชรหัสตัวเลข เปน 610... 
เพ่ือเวนชวงรหัสตัวเลขไวสําหรับรองรับสาขาวิชาใหมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 

 (นางเทพพร  สุคําวัง)                                      
      หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร                                 
    สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                          
       ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 


