
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  7/2552 

วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2552 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1.  ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม    รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
      ประธานที่ประชุม  
2.  รศ.อุษณีย คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธาน 
3.  รศ.ดร.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4.   ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5.  รศ.ดร.สรศักดิ ์ ลี้รัตนาวล ี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6.  รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8.  ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
9.  อ.ชยกฤต มาลําพอง แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                 กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.ย่ิงมณ ี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11.  อ.ดร.รุงฉัตร ชมภูอินไหว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
12.  รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน     รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                    กรรมการ 
13.  อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
14.  รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
15.  นางณัฐวรรณ  ใบบัว แทนรองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
16.  รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (แทน)           กรรมการ 
17.  นางสรัสนันท  ตั้งไพศาลสัมพันธ แทนรองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตร ี
    คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
18.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
19.  อ.ดร.จิรพร         วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
   คณะการสื่อสารมวลชน   กรรมการ 
20.  รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (แทน) กรรมการ 
21.  รศ.พิษณ ุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
22.  นางเทพพร สุคําวัง รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  รศ.ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
2.  นางสาวหัสยา เพชรบัวศักดิ ์ นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
3.  นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.  นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1.  ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
3.  ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
4.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร  
5.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย  
6.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร  
7.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
8.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร    
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.้- 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. มติสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 มีมติดังนี้ 
1. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร แบบ 1 และแบบ 2 

และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 
2. อนุมัติการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชา

พยาธิวิทยาคลินิก และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 
 
2.  การจัดทํา Chiang Mai University Bulletin (มช.37) และคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี (มช.38) 

ประจําป 2552 
 ประธานท่ีประชุมมอบหมายใหแตละคณะไปดําเนินการตรวจสอบและแกไขขอมูลหลักสูตรและ
กระบวนวิชาในระบบ MIS ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเคยใชในการจัดพิมพ Chiang Mai University Bulletin (มช.37) 
และคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี (มช.38) ใหถูกตอง ท้ังนี้ ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําหนังสือ
แจงเวียนใหทุกคณะทราบอยางเปนทางการอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหทุกคณะดําเนินปรับแกไขขอมูลหลักสูตรและ
กระบวนวิชาในระบบ MIS โดยดวนตอไป 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2552  
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน     
การประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที ่30 มีนาคม 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกไขหนา 2 จากเดิม “ผศ.นรินทร นําเจริญ” เปลี่ยนเปน 
“รศ.นรินทร นําเจริญ”  

 เมื่อแกไขแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง – ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  – ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ ESP 270 SPANISH 
SOCIETY AND CULTURE และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  

                 ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี ้
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และ 

รหัสกระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพ่ือพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับ กระบวนวิชาของ
คณะอ่ืนแตอยางใด 

  โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา ESP 270 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขดังนี ้

1. ปรับแกไขคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เปน “ลักษณะกระบวนวิชาเปนการเสริมทักษะ
ทางดานภาษาสเปนเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรมสเปน” 

2. ปรับแกไขวัตถุประสงคกระบวนวิชา เปน “นักศึกษาสามารถใชภาษาสเปนในการอธิบาย
เกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมสเปน” 

3. ใหเพิ่มเติมคําวา “สเปน” ในเนื้อหากระบวนวิชาทุกขอ 
4. ใหตัดจํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองในสวนของเนื้อหากระบวนวิชาออก 

 ท้ังนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผลขอใหแตละคณะระบุลักษณะของกระบวนวิชา วาเปนแบบ
บรรยาย ปฏิบัติ หรือฝกปฏิบัติ และจํานวนหนวยกิต ไวใตช่ือกระบวนวิชา เพื่อใหสํานักทะเบียนและ
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ประมวลผลสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาไดถูกตอง โดยขอใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมกระบวนวิชาเปดใหม และกระบวนวิชาปรับปรุง ตามขอเสนอแนะดังกลาว 
แลวนําเผยแพรใหทุกสวนงานวิชาการทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

5.2 คณะสัตวแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะสัตวแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ VM 698 และ VM 100  
โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 

1. VM 698  VETERINARY COOPERATIVE EDUCATION 
 - เปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิต 
   จากเดิม  3(0/0-3/P) 
      เปลี่ยนเปน 6(0-36-0) 
 2. VM 100  PRINCIPLE OF DOG CARE 

1) เปลี่ยนแปลงช่ือกระบวนวิชา และลักษณะหนวยกิต 
จากเดิม  หลักการดูแลสุนัขเบ้ืองตน    
  PRINCIPLE OF DOG CARE  3(3/3-0/0) 
เปลี่ยนเปน การดูแลสุนัข 

DOG CARE     2(1-2-3) 
    2) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค และเนือ้หากระบวนวิชา  

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 

 ทั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนวิชา VM 698 และ VM 100 ไมสงผลกระทบตอนักศึกษา เนื่องจาก  
ยังไมเคยมีนักศึกษาลงทะเบียนในกระบวนวิชาดังกลาว และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา 
คณะสัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และครั้งที่ 17/2551    
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  VM 698 และ VM 100 ตามท่ีเสนอ 
และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขกระบวนวิชา VM 698 ดังนี ้
 1.  ปรับแกไขเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา เปนดังนี ้
   ภาษาไทย    “นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ช้ันปท่ี 6” 
   ภาษาอังกฤษ  “Sixth year veterinary students” 
 2.  ปรับแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  
 3.  ปรับแกไขคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีระบุวา “Work in several co-operative 

units,” หมายถึง นักศึกษา 1 คน จะตองไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบหลายแหง  ซ่ึงความจริง
นักศึกษาจะเลือกฝกปฏิบัติในสถานประกอบการเพียง 1 แหง เทานั้น แตบางสาขาวิชาอาจจะระบุให
ไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 2-3 แหง ได  จึงขอใหตัดคําวา “several” ออก  และขอให
พิจารณาการใช “the” ใหเหมาะสมดวย 

 4. ปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหเพิ่ม (s) ตอทายคําวา “unit” 
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 5.3   คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 

คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดดังนี ้

          1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม  จํานวน 14 กระบวนวิชา ไดแก TFL 101, 102, 201, 202, 203, 
301, 302, 303, 311, 312, 399, 411, 412 และ 499 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี ้
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และ 

รหัสกระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพ่ือพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับ กระบวนวิชาของ
คณะอ่ืนแตอยางใด 

 2. เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้
  1. เหตุผลในการปรับหลักสูตร 

  คณะมนุษยศาสตร ไดมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่ งได แสดงความสนใจและไดมี การ เจรจาขอใหคณะมนุษยศาสตร 
เปดหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาจีนที่สนใจ ในการนี้        
คณะมนุษยศาสตรคาดวาจะมีนักศึกษาเขามาเรียนภาษาไทยปละประมาณ 30 คน และขณะเดียวกัน อาจมี
นักศึกษาตางชาติอ่ืนที่สนใจเดินทางมาเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศดวย 

  คณะมนุษยศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต างประเทศเพ่ือยกระดับภาษาไทยให เปนภาษาสํ าคัญอีกภาษาหนึ่ งของภูมิภาคนี้ ที่ ใช เ พ่ื อ 
การติดตอสื่อสารเพ่ือการศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือสรางความสัมพันธ ความเขาใจอันดีระหวางชาวไทยและประชาคม
โลก และเพ่ือพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรม 

  2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะภาษาไทย สามารถใชภาษาไทยไดอยางดี เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการบูรณาการความรูภาษาไทย ทักษะชีวิต และทักษะทาง

สังคม สามารถนําไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรไดอยางดี มีคุณภาพ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรัก ตระหนักในคุณคาของภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย 
พรอมที่จะเปนทูตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยของประเทศไทย 

 3. กําหนดการเปดสอน  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 4. ระยะเวลาการศึกษา  4 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา 
      5. ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา   
   ช่ือหลักสูตร 
   (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
      (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
   (ภาษาอังกฤษ)   :   Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language 
                     (International Program) 
   ช่ือปริญญา 
   ช่ือเต็ม  (ภาษาไทย)   :    ศิลปศาสตรบัณฑิต  
            (ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ) 
   ช่ือยอ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ) 
   ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai as a Foreign Language) 
   ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B. A. (Thai as a Foreign Language) 
  6.  โครงสรางหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35 หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  15 หนวยกิต 
    1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6 หนวยกิต 
    1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    2 หนวยกิต 
    2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 93    หนวยกิต 
     2.1   กลุมวิชาแกน   24    หนวยกิต 
     2.2 กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
     2.3 กลุมวิชาโท  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา   6    หนวยกิต 
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา    134 หนวยกิต 

 7. การจัดการเรียนการสอน จัดการศึกษาแบบหนวยการศึกษา (Module) โดยแบงเปน 8 ชุด
หนวยการศึกษา 

 ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา TFL 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302, 

303, 311, 312, 399, 411, 412 และ 499 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยมีขอสังเกตดังนี ้

  1) กระบวนวิชา TFL 101 ใหปรับเนื้อหากระบวนวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจัดกลุม
เนื้อหากระบวนวิชาใหม 

  2) กระบวนวิชา TFL 102 ใหปรับช่ือกระบวนวิชาเปน “การสนทนาภาษาไทย         
ในชีวิตประจําวัน” เพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค
กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา 

  3)  กระบวนวิชา TFL 201, 202, 203, 301, 302 และ 303 ซ่ึงมีการกําหนดระดับ
เปน 1, 2 และ 3 แตในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงคกระบวนวิชา 
และเนื้อหากระบวนวิชามีความใกลเคียงกัน จึงควรปรับช่ือกระบวนวิชาใหม ี   
ความชัดเจนมากขึ้น เชน TFL 201 การฝกการฟงและการพูดจากส่ือ  หรือ TFL 
202 การฝกการฟงและการพูดจากการบรรยายหรือวิพากษ วิจารณ เปนตน และให
ปรับแกไขเนื้อกระบวนวิชา TFL 201, 202, 203, 301, 302 และ 303 โดยให
ระบุถึงการเนนทักษะในกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการสับสนวาเปน
กระบวนวิชาท่ีเนนการบรรยาย 

  4) กระบวนวิชา TFL 301 เนื้อหากระบวนวิชา ขอ 4. ซ่ึงระบุใหเรียนเกี่ยวกับการเขียน
รอยแกว และการเขียนฉันทลักษณไทย แตจํานวนช่ัวโมงบรรยายท่ีกําหนดไว 9 
ช่ัวโมง อาจดูนอยเกินไปจึงควรปรับใหเหมาะสม 

  5) กระบวนวิชา TFL 399 ใหตรวจสอบเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาดวย 
เนื่องจากกําหนดใหกระบวนวิชาระดับ 400 เปนเง่ือนไขท่ีตองผานกอน  

 2. เห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไข
บทสรุปผูบริหารและเอกสารหลักสูตรดังนี ้

  1) บทสรุปผูบริหาร หนา 3 ขอ 11. คาธรรมเนียมการศึกษา ใหตัดขอความ 
“นักศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 280,000” ออก และให
คณะดําเนินการเสนอ (ราง) ระเบียบคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเพื่อ
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนตอไป  

  2) เอกสารหลักสูตร ใหปรับแกไขดังนี ้
   - หนา 1 ขอ 4. เหตุผลและสาระในการเสนอขอเปดหลักสูตร ยอหนาท่ี 2 

บรรทัดท่ี 4 แกไขคําวา “สําหรับนักศึกษาจีนท่ีสนใจ” เปน “สําหรับนักศึกษา
ตางชาติท่ีสนใจ” 
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   - หนา 6 ขอ 14.2 การพัฒนาหลักสูตร ขอใหตรวจสอบขอมูลสัดสวนคุณวุฒิ
ของอาจารย และอัตราสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย โดยอาจระบุ
อัตราสวนเปนรอยละ 

   - หนา 8 ใหตัดรายช่ืออาจารยผูสอนในลําดับท่ี 12 ออก 
   - หนา 13 ใหปรับแกไขดังนี ้
    1. ขอ 2.2 กลุมวิชาเอก อาจเพิ่มวิชาเอกเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู

ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย  
    2. ขอ 2.3 กลุมวิชาโท   ใหเพิ่มขอความ “หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ตามความ

เห็นชอบของสาขาวิชา” 
   - ในภาคผนวกของหลักสูตรใหแนบเอกสารขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และให

จัดทําตารางสรุปการดําเนินการตามขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแนบมาดวย 
   - ใหเสนอคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตรเขามาใหมเนื่องจากคําส่ังเดิม

เกินระยะเวลา 1 ½ ป 
  

 5.4 คณะเกษตรศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะเกษตรศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา AEC 211 AGRICULTURAL BUSINESS 
MANAGEMENT โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 

 1. เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 
  จากเดิม Pre: ECON 101 or AEC 200 
  เปลี่ยนเปน Pre: AEC 200 or ECON 101 or ECON 100 
 2.  เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 
  จากเดิม 3(3/3-0/0) 
  เปลี่ยนเปน 3(3-0-6) 
 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
เกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  AEC 211 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยท่ีประชุมมีขอสังเกตวา กระบวนวิชาดังกลาวใชช่ือวา “AGRICULTURAL 
BUSINESS MANAGEMENT” แตไมมีการกําหนดกระบวนวิชาทางดานบริหารธุรกิจ เปนเง่ือนไขท่ีตอง            
ผานกอนของกระบวนวิชา  
 
 5.5 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา PATH 391 CLINICAL PATHOLOGY โดยขอใหมี 
ผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 
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 1.  เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 
    จากเดิม         2(1/1-1/3) 
  เปลี่ยนเปน  2(1-2-3) 

 2.  เปล่ียนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  PATH 391 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป  
 
 5.6 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ EDPF 302 และ EDPF 500  
โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 

1. EDPF 302  LEARNING EVALUATION 
1) เปลี่ยนแปลงช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย และลักษณะหนวยกิต 

   จากเดิม  การประเมินการเรียนรู    3(3/3-0/0) 
      เปลี่ยนเปน การประเมินผลการเรียนรู    3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค และเนื้อหากระบวนวิชา  
    รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 
2. EDPF 500  CLASSROOM RESEARCH 

1) เปลี่ยนแปลงช่ือกระบวนวิชา และลักษณะหนวยกิต 
จากเดิม  การวิจัยช้ันเรียน     
  CLASSROOM RESEARCH  3(2/2-1/P) 
เปลี่ยนเปน การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู  

    EDUCATIONAL RESEARCH FOR LEARNING  
MANAGEMENT DEVELOPMENT 3(2-4-0) 

2) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  
    รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 
 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  EDPF 302 และ EDPF 500 ตามท่ี
เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป  
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 5.7   คณะวิจิตรศิลปขอเปดสอนวิชาโทการออกแบบกราฟฟก 

 คณะวิ จิ ตรศิลป ขอ เปดสอนวิชาโทการออกแบบกราฟฟก  เ พ่ือใหบ ริการทางวิ ช าการ 
แกนักศึกษาคณะวิจิตรศิลปและนักศึกษาท่ัวไป โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้ 
วิชาโทการออกแบบกราฟฟก   ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
วิชาบังคับ     ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

 DESN 221 LETTERING DESIGN     3 หนวยกิต
 DESN 222 ILLUSTRATION      3 หนวยกิต 

วิชาเลือก      ไมนอยกวา     9  หนวยกิต 
 โดยใหเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี ้
  DESN 223 GRAPHIC DESIGN     3 หนวยกิต

 DESN 322 EXHIBITION AND DISPLAY    3 หนวยกิต 
  DESN  323         ART FOR ADVERTISING    3 หนวยกิต 

DESN  324         GRAPHIC DESIGN IN ADVERTISING   3 หนวยกิต 
DESN  422         DYNAMIC GRAPHIC COMMUNICATION 3 หนวยกิต 
DESN  423         COMPUTER GRAPHIC     3 หนวยกิต 

 โดยการขอเปดสอนวิชาโทดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิจิตร-
ศิลป ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2552 

 ท่ีประชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนวิชาโทการออกแบบกราฟฟก ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในประกาศวิชาโทตอไป 
 

 5.8   การเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม (เพิ่มเติม) 
  คณะศึกษาศาสตร คณะวิจิตรศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอขอเปดสอนกระบวนวิชาศึกษา
ทั่วไปกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปน
ตนไป ดังนี้ 

 

 1.  คณะศึกษาศาสตร 
 จํานวน 3 กระบวนวิชา คือ 

- EDGE 101   STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I 1(0-3-1) 
- EDGE 102 STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II 1(0-3-1) 
- EDGE 103 STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES III 1(0-3-1) 

 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร โดยการแจงเวียนตามบันทึก
ขอความที่ ศธ 6393(15)1/409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 
 



 
-11- 

 2.  คณะวิจิตรศิลป 
 จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ 

- FAGE 116   STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I 1(0-3-1) 
- FAGE 117 STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II 2(0-6-2) 

  ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป โดยการแจงหนังสือเวียนขอรับความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 
 

     3.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ 

- ARCT 105   STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I 2(0-6-2) 
- ARCT 106 STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II 1(0-3-1) 

 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2551 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา   
การเรียนรูผานกิจกรรม (เพิ่มเติม) ของคณะศึกษาศาสตร คณะวิจิตรศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป  โดยใหใชแบบฟอรมการเสนอกระบวนวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้
 1. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 17 กระบวนวิชา ไดแก EDGE 101, 102 และ 103  EDPE 121, 

122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 และ 135  โดยให
ตรวจสอบเร่ืองการตัดเกรดของกระบวนวิชา EDGE 101, 102 และ 103  ซ่ึงชวงคะแนน
ระหวาง 70-79 ขาดหายไป 

 2. คณะวิจิตรศิลป จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก FAGE 116 และ 117   
 3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก ARCT 105 และ 106 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปจําแนกกลุมวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรม โดยจัดกลุมตามลักษณะของกระบวนวิชานั้น ๆ ไดแก  

1. กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมท่ัวไป  
2. กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมทางดานการกีฬา เชน กระบวนวิชาการเรียนรูผาน

กิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร  เปนตน 
3. กระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมทางดานวิชาการ เชน ดอยสุเทพศึกษา และกระบวนวิชา 

การเรียนรูผานกิจกรรมของคณะวิจิตรศิลป เปนตน 
และใหรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ัง เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รวมกัน 
 
 5.9 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชา ORTH 491 INTRODUCTION TO ORTHOPEDICS 
และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  
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  ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี ้
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ ขอเปดใหม  ไมซ้ํ า กับรหัสกระบวนวิชาที่ เปดสอนในปจจุ บัน และ 

รหัสกระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 
 3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพ่ือพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวน-

วิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับ กระบวนวิชาของคณะอ่ืนแตอยางใด 
 

 โดยกระบวนวิ ชาดั งกล าว  ได ผ านความ เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํ า 
คณะแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา ORTH 491 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขการเขียนลักษณะหนวยกิต จากเดิม 2(0-12-0) เปน       
2(0-6-0) นอกจากนี้ท่ีประชุมมขีอสังเกตวา ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสอดแทรกไปในการ
เรียนการสอนทุกกระบวนวิชาของคณะแพทยศาสตร 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ   

 6.1  มาตรการในการปองกันโรคติดตอ 
  เนื่องจากในปจจุบันไดเกิดโรคติดตอ เชน โรคไขหวัดใหญ H1N1 เปนตน ที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพนักศึกษา ทําใหเกิดอุปสรรคตอการศึกษาได  ซึ่งในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมดานการประกันสุขภาพรวมไวดวย จึงขอเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาความเปนไปไดที่จะมีการใหวัคซีนปองกันโรคเพ่ือเปนสวัสดิการแกนักศึกษา 
  ประธานท่ีประชุมรับจะไปดําเนินการหารือกับมหาวิทยาลัยในประเด็นดังกลาวตอไป 
 
ปดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 

     (นางเทพพร  สุคําวัง)                                  (รองศาสตราจารย พิษณุ  เจียวคุณ)  
รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสตูร                     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
         สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          
           ผูบันทึกรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 


