
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  11/2552 

วันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 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. นางอมรา อิสระชาญพาณิช  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5.  อ.เฉลิมพล คงจิตต แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6.  รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8.  อ.ชัยกฤต มาลําพอง แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. รศ.พญ.สุปรียา  วงษตระหงาน  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                   กรรมการ 
11. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
12. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13.  ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
14.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
15. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
16.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
17.  อ.ดร.จิรพร          วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
    คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
18. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
   คณะนิติศาสตร   กรรมการ 
19. นางบุญรัตน แกวเชาวรัมย แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
   คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
20.  รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
21.  นางเทพพร สุคําวัง รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายอุดมศักดิ ์  เรืองรอง นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
2. นางสาวปราณี   หะซัน หัวหนางานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
3. อ.สาคร  เรือนไกล อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 



 
-2- 

4. อ.อาคม  สานุจิตร อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 
 
5.  นางพัชริภา ศิริอาชารุงโรจน นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1.  ประธานสภาพนักงาน   
2.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
3.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.้- 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1.  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 13/2552  
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2552 
  1) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2552) 
 2) การพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน กลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเลือก ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปนผูแทน
ของกลุมเพื่อเปนกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการตอไป 

 
2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ งรับทราบการใหความเห็นชอบหลัก สูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 3 หลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2552 
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ.

2552 

3.  การเขารวมประชุมเร่ือง การพัฒนาอุดมศึกษาในเอเชียแปซิฟก   
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 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการไปเขารวมประชุมเรื่อง การพัฒนาอุดมศึกษาในเอเชีย
แปซิฟก ที่ประเทศมาเลเซีย ทําใหไดแนวคิดในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรองรับการ
พัฒนาอุดมศึกษาในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตองพฒันาการจัดการศึกษาให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และในขณะเดียวกันควรพิจารณาแนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาของอาเซียน (AQF) และความรวมมือทาง
การศึกษาตามโครงการ University Mobility in Asia and Pacific (UMAP) ตลอดจนการเทียบโอนหนวยกิตระหวาง
สถาบันในระบบ ECTS และ UCTS ดวย โดยขอใหทุกคณะ สํานักทะเบียนและประมวลผล และสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เตรียมปรับกระบวนการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และนําประเด็นเหลานี้ไปพิจารณา
ในการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ดวย                                  

ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10/2552  

 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน     
การประชุมครั้งที่ 10/2552 เม่ือวันที ่17 กรกฎาคม 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว ขอแกไขรายงานการประชุมหนา 5  บรรทัดท่ี 2 และบรรทัดท่ี 3 จาก
ดานลาง โดยใหแกไขขอความเปน “ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนผูประสานในการดําเนินการตามข้ันตอนขางตน” 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง – ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  – ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1  คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

  คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 1. ZOOL 422 ANIMAL CELL CULTURE  
 1) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 

    จากเดิม  Pre:   BIOL 321 
       เปล่ียนเปน  Pre:   BIOL 231 or consent of instructor  
       2) เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 
     จากเดิม         3(2/2-1/3) 
     เปลี่ยนเปน    3(2-3-4) 

 2. PHYS 160 PHYSICS FOR STUDENT NURSES  
 1) เปลี่ยนแปลงช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
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    จากเดิม  PHYSICS FOR STUDENT NURSES      
    เปล่ียนเปน  PHYSICS FOR NURSING STUDENTS 
 
      2) เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 
    จากเดิม         3(3/3-0/0) 
    เปลี่ยนเปน  3(3-0-6) 

 3.  PHYS 170 PHYSICS LABORATORY FOR NURSING STUDENTS  

  เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 

      จากเดิม         1(0/0-1/3) 
   เปลี่ยนเปน 1(0-3-0) 
 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 422, PHYS 160 และ 
PHYS 170 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขเหตุผลใน
การปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 422 ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
  5.2 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 1. HC 423 MEAL MANAGEMENT  
 1) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 

          จากเดิม  Pre:  HC 126 and HC 223 or consent of the instructor    
   เปล่ียนเปน Pre:  HC 226 and HC 253  
       2) เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 

            จากเดิม          3(2/2-1/3) 
         เปลี่ยนเปน 3(2-3-4) 
       3) เปล่ียนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 2. HC 475 RESEARCH METHODS IN HOME AND COMMUNITY 
 1) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 

          จากเดิม  Pre:     PSY 104 and fourth year standing; HC major only 
   เปล่ียนเปน Pre: minimum of 5 courses in required course 
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       2) เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต 
         จากเดิม          3(3/3-0/0) 
         เปลี่ยนเปน 3(3-0-6) 
       3) เปล่ียนแปลงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค และเนื้อหากระบวนวิชา 
     ตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา HC 423 และ HC 475 และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

 1. กระบวนวิชา HC 423 ใหปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชาดังนี ้
    1) ขอ 4. แกไขคําวา “มารยาทในการรับประทานอาหารตามหลักสากล” เปน “มารยาทในการ
รับประทานอาหารตามขนบตะวันตก” และแกไขเคาโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน  
  2)  ขอ 4.2  แกไขคําวา “การปฏิบัติตัวบนโตะอาหาร”  เปน  “มารยาทบนโตะอาหาร”       

 2. กระบวนวิชา HC 475  
 1) ควรระบุเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชาใหชัดเจน โดยขอใหคณะพิจารณากําหนด
กระบวนวิชาที่เปนเง่ือนไขที่ตองผานกอน เพื่อใหสํานักทะเบียนและประมวลผลสามารถตรวจสอบได 
  2) ปรับแกไขขอความในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา จากเดิม “ฝกปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยทางบานและชุมชน” เปล่ียนเปน “แนวทางการเขียนโครงการวิจัยทางบานและชุมชน” 
 3) ปรับแกไขขอความในเนื้อหากระบวนวิชา ดังนี้ 

-  ขอ 1. จากเดิม “การวิเคราะหและการแปรผลขอมูล” เปล่ียนเปน “การวิเคราะหและ
การแปลผลขอมูล” 

- ขอ 3. จากเดิม “การรวบรวม และการตีความหมายขอมูล” เปล่ียนเปน “การรวบรวม 
และการแปลความหมายขอมูล” 

 4) จัดลําดับเนื้อหาในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และวัตถุประสงคกระบวนวิชา ใหถูกตอง
ตามขั้นตอนของการวิจัย  

 
  5.3 สํานักทะเบียนและประมวลผลขอหารือเกี่ยวกับการอางสาเหตุเพ่ือขออนุมัติลงทะเบียน
หลังกําหนดเปนกรณีพิเศษ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอหารือมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกรณีที่คณะตาง ๆ เสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาการยื่นคํารองขอลงทะเบียนหลังกําหนดของนักศึกษา ซึ่งมีสาเหตุสวนใหญมาจาก 
การที่นักศึกษาไดเคยลงทะเบียนแลวแตไมได ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนดเวลา  
สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงยกเลิกกระบวนวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนไว ซึ่งเปนการดําเนินการตาม
ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
 จากการปฏิบัติที่ผานมา ปรากฏวา หลังครบกําหนดเวลาการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
แลว มีนักศึกษาจํานวนมากไดยื่นคํารองขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนดอีก และนักศึกษาสวนมากได
แจงถึงสาเหตุการขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนด วา “ถูกยกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน” ซึ่งตาม
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ความเปนจริง การถูกยกเลิกการลงทะเบียนนั้น เกิดจากนักศึกษาไดปฏิบัติผิดเง่ือนไขของขอบังคับฯ วาดวย
การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
 การนําเสนอของคณะ และนักศึกษาดังกลาว ฝายทะเบียนการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลพิจารณาเห็นวา เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวนั้น เปนการผิดเง่ือนไขของขอบังคับฯ อันมี
สาเหตุจากการกระทําของนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจึงควรที่จะยอมรับผิด (ผิดเง่ือนไขการชําระเงินฯ) และ
ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนของตนมากกวา การระบุวา “ถูกยกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน” พรอมกันนี้ 
คณะฯ ควรจะตองพิจารณาสาเหตุตามเหตุที่มาของการกระทําดังกลาวตามเง่ือนไขของขอบังคับฯ ที่กําหนด 
ไดแก นักศึกษาไดทําผิดเง่ือนไขของขอบังคับฯ จริง จึงถูกยกเลิกขอมูลกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน โดยมิควรแจง
กลาวโทษตามนักศึกษา 
 นอกจากนี้  การกลาวอางที่ ว า  “มหาวิทยาลัยหรือ สํานักทะเ บียนฯ ไดยกเลิกขอมูล 
การลงทะเบียน” อาจจะมีผลเสียตอภาพพจนของมหาวิทยาลัย โดยไดเคยมี กรณีตัวอยางที่นักศึกษาตอง 
ขอลงทะเบียนหลังกําหนด เนื่องจากไดรับทุนของคณะและคณะยังไมจายเงินใหนักศึกษา ซึ่งทําใหสํานัก
ทะเบียนฯ ยกเลิกขอมูลการลงทะเบียนที่ลงไวทั้งหมด ตามเง่ือนไขขอบังคับฯ เชนกัน จากกรณีที่เกิดขึ้น
ดังกลาว อาจจะทําใหนักศึกษาถือเอาเรื่องการไมเลื่อนเวลาการชําระเงินไปฟองตอผูตรวจการแผนดินได 
  
 ท่ีประชุมรับทราบ และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปญหาการลงทะเบียนหลังกําหนดเนื่องจาก
นักศึกษาไมสามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   โดยท่ีประชุมเห็น
ควรใหนักศึกษาระบุเหตผุลในใบคํารองขอลงทะเบียนหลังกําหนดใหชัดเจนและตรงตามความเปนจริง  ไม
ควรอางเหตุผลท่ีอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

 
 5.4  แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการบรรจุกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอน 
โดยคณะตางๆ ไวในหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 52 หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปน
ตนไป นั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2552 ไดมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลปญหาและอุปสรรคใน 
การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 ดังนี้ 
 1. ปญหาเร่ืองการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งนักศึกษามีจํานวนมาก
เกินกวาคณะเจาของกระบวนวิชาจะรับได 

1. นักศึกษามีจํานวนมากกวาจํานวนท่ีคณะรับได ซึ่งคณะไมสามารถรับไดมากกวา
จํานวนท่ีไดกําหนดไว เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรภายในสาขาวิชา (มนุษยศาสตร) 

2. มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนมาก ทําใหการออกไปเรียนรูยังชุมชนท่ีเปนชุมชน
พอเพียงคอนขางจัดการลําบาก เชน มีรถรับสงนักศึกษาไมเพียงพอ  ตองจัดเวลาใหเปนไปตามวันวางของ
นักศึกษาท่ีมักมีกิจกรรมของวิชาเอก  ผูสอนจึงตองแบงนักศึกษาออกเปนกลุม และตองนําไปหลายคร้ัง 
เปนตน หากคณะท่ีมีนักศึกษามาเรียนใหการอนุเคราะหรถ ก็จะชวยใหการจัดการ  งายข้ึน 
(มนุษยศาสตร) 
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3. บางคณะไมไดแจงจํานวนนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียน แตกลับปรากฏวามี
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มาลงทะเบียนเรียนจํานวนท้ังส้ิน 50 คน ทําใหคณะตองปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ
เรียนการสอนใหมภายหลัง ซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาอื่น ๆ 
ของคณะ เนื่องจากกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปดังกลาว จําเปนตองใชอาจารยผูสอนจากหลายสาขาวิชา 
(วิจิตรศิลป) 

4. มีจํานวนนักศึกษาท่ีประสงคจะเรียนกระบวนวิชาจํานวนมาก แตคณะรับนักศึกษา
ลงทะเบียนไดจํานวน 134 คน เนื่องจากมีขอจํากัดของหองเรียนปฏิบัติการ (เทคนิคการแพทย) 
 
 2. จํานวนนักศึกษามีนอยกวาท่ีแจงคณะเจาของกระบวนวิชา 

1. บางคณะไดแจงจํานวนนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 แตปรากฏวาเมื่อถึงเวลาส้ินสุดการขอบอกเลิกและเพ่ิมกระบวน
วิชา ไมมีนักศึกษาจากคณะดังกลาวมาลงทะเบียนเรียนแตอยางใด (วิจิตรศิลป) 

2. กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ไดกําหนดรับนักศึกษาไว 100 คน แตมีนักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกลาวเพียง 3 คน จึงไดปดสอน (สังคมศาสตร) 

3. บางกระบวนวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยไมถึงคร่ึงหนึ่งของจํานวนนักศึกษา
ท่ีภาควิชาเปดให (วิทยาศาสตร) 

4. คณะไดเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 2 กระบวนวิชา ใหกับนักศึกษา 
ทุกคณะ โดยทําการเปดสอนวิชาละ 2 ตอน ซึ่งไดสํารองหองเรียนขนาดใหญไว แตไมมีนักศึกษา
ลงทะเบียน ทําใหกระทบตอภาระงานสอนของอาจารยผูสอนและการจัดตารางการใชหองเรียน 
(รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร) 
 
 3. ปญหาเร่ืองคุณภาพหองเรียนและอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน 
 1.  คุณภาพหองเรียนท่ีใชในการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (มนุษยศาสตร) 

-  ขนาดของหองเรียนบางหองเล็กเกินไปไมเหมาะสมสําหรับนักศึกษามากกวา  30  
คน  ท้ังนี้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใหรับนักศึกษาในกระบวนวิชาพ้ืนฐาน ตอนละประมาณ  40–
45 คน ในภาคเรียนท่ี 1/2552 วิชา ENGL 101 และ ENGL 102 รับนักศึกษาประมาณตอนละ        
40  คน     

-  จํานวนเกาอี้ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาและบางสวนชํารุดเสียหาย 
-  พัดลมบางตัวท่ีเกาและชํารุด มีเสียงดังเวลาเปดรบกวนสมาธิในการเรียน                

การสอน 
-  เคร่ืองเลน  ซีดี  เทป  ไมโครโฟน อยูในสภาพท่ีไมสามารถใชงานไดจริง เชน 

ชํารุด เปด – ปดลําบาก  ปล๊ักชํารุด  คุณภาพของเสียงต่ําทําใหนักศึกษาไมสามารถฟงไดอยางชัดเจน
ถูกตองและท่ัวถึง 

-  สายไฟ ปล๊ัก ในหองเรียนไมไดรับการดูแลระเกะระกะ อาจจะเปนอันตรายเส่ียง
ตอไฟดูด 
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 2.  กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  ENGL 101  มีลักษณะการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะใน
การฟง  – พูด ซึ่งจํ านวนนักศึกษา ณ ปจจุ บัน (ประมาณ 40 คน/ตอน) ไมสามารถทําให 
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนวิชาไดเนื่องจาก 
  -  ไมสามารถทําใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการพูดในหองเรียนไดอยางท่ัวถึงได 
  -  ไมสามารถทดสอบทักษะการฟง – การพูดได เนื่องจากจะใชเวลามาก ทําใหตอง
แบงเวลาในชั้นเรียนจํานวนหลายคาบไปใชในการวัดผลและประเมินผล 
  -  ความไมพรอมของหองเรียนและเคร่ืองเสียง ทําใหไมสามารถวัดผลประเมินผลได
อยางถูกตองเท่ียงตรง และไดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งจุดมุงหมายของการวัดผลประเมินผล (มนุษยศาสตร) 
 3. กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปบางวิชาเปนวิชาท่ีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรตอง
ลงทะเบียนเรียนทําใหหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรซึ่งมีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรจํากัดไมเพียงพอท่ีจะ
ใหบริการนักศึกษาตางคณะ (วิทยาศาสตร) 

 4. หองเรียนไมมีคอมพิวเตอร และเคร่ืองฉายภาพ LCD ทําใหผูสอนตองนํา Notebook 
Computer และเคร่ือง LCD ไปเองทุกคร้ัง (อุตสาหกรรมเกษตร) 
 5. วิชา LAGE 100 ของคณะนิติศาสตร ไดมีนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ท่ีลงทะเบียนเรียน จํานวน 86 คน และนักศึกษาคณะอื่น ๆ อีก 80 คน รวมเปน 166 คน คณะ
นิติศาสตรไดขอใชหองเรียนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สําหรับการเรียนการสอนวิชาดังกลาวเปนการ
ชั่วคราวไปกอน ซึ่งคณะนิติศาสตรไดจัดหาหองเรียนไดในสัปดาห ท่ี 2 หลังเปดภาคเรียนแลว 
(สถาปตยกรรมศาสตร) 
 6. วิชา NGGE 111 ของคณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาของคณะท่ีลงทะเบียนเรียน 
จํานวน 50 คน ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตรไดขอใชหองเรียนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรไดเปดใหใชตลอดภาคการศึกษา (สถาปตยกรรมศาสตร) 
 7. มีปญหาหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน จึงจําเปนตองเปด
ตอนเพ่ิม จาก 4 ตอน ตอนละ 100 คน เปน 6 ตอน ตอนละ 100 คน ในภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 ท้ังนี้ หากมีหองเรียนท่ีจุนักศึกษาไดจํานวนมาก จะทําใหลดภาวะงานสอนของ
คณาจารยและสะดวกตอการจัดการในรายวิชา (การส่ือสารมวลชน) 

 8. หองเรียนไมเพียงพอรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน เนื่องจาก 
คณะนิติศาสตรไมมีอาคารเรียนจึงไมสามารถจัดหาหองเรียนท่ีสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได  
จึงตองการใหมหาวิทยาลัยชวยจัดหาหองเรียนท่ีสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได (นิติศาสตร) 
 
 4. ปญหาเร่ืองการจัดการ 

1. สาขาวิชาไดจัดตารางตามความตองการของสาขาวิชาอื่นท่ีขอมา แตสาขาวิชาท่ีขอมา
นั้นกลับเปล่ียนแปลงอีก เนื่องจากเกิดขอผิดพลาด จึงสงผลกระทบตอการจัดการของสาขาวิชา 
(มนุษยศาสตร) 

2. ชวงเวลาบอกเพ่ิม – ถอน มีหลายระยะ ทําใหการคุมจํานวนนักศึกษาใหอยูในกรอบ  
35 คน ทําไดคอนขางยาก (มนุษยศาสตร) 
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3. สาขาวิชากําหนดจํานวนผูเรียนแตละตอนเทากับ  35 คน  แตบางหลักสูตรเปดรับ
จํานวนมากกวา 35  แตไมถึง  65 -70 คน ทําใหแบงตอนเพ่ิมไมได อาจารยผูสอนในหลักสูตรดังกลาว
จําตองรับภาระงานสอนเกินปกติ (มนุษยศาสตร) 

4. บางสาขาวิชาไดแจงเพ่ิมจํานวนนักศึกษาจากเดิมกอนเปดภาคเรียนเพียง 1 สัปดาห 
จึงทําใหเปนอุปสรรคท้ังการเตรียมผูสอนและจัดทําเอกสารใหทันตอเวลาอันจํากัด (มนุษยศาสตร) 

5. การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีบรรจุไวในแผนการศึกษาในระดับชั้นปท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 คือ ไมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
บ ร ร จุ ไ ว ใ น แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด  ท้ั ง ท่ี  ค ณ ะ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร  ไ ด ทํ า ห นั ง สื อ แ จ ง 
คณะเจาของวิชาใหทราบกอนลวงหนาแลว ดังนั้น คณะจึงดําเนินการดังนี้ 

- ตองหากระบวนวิชาอื่น ๆ มาเพ่ิมในหมวดวิชาบังคับ  
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนเกินท่ีคณะเจาของวิชาจะรับได ทําใหคณะตองเจรจาขอให  

รับเพ่ิม 
- วิชา ENGL 101 ของคณะมนุษยศาสตร คณะไดเลือกเปนวิชาบังคับ ปรากฏวาถึงวัน

และเวลาท่ีตองลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาว ไดถูกจํากัดใหนักศึกษาคณะอื่นลงทะเบียนเต็มหมดแลว 
นักศึกษาของคณะจึงตองลงทะเบียนกระบวนวิชา ENGL 102 แทน ท้ังท่ีตามแผนการศึกษาแลว วิชา 
ENGL 102 นักศึกษาตองเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 (สถาปตยกรรมศาสตร)  

6. การเตรียมการรองรับในอนาคต จักตองมีการปรับแผนงบประมาณเพ่ือรองรับตอไป  
ขอหารือในเร่ืองของการลงทะเบียนเรียน ความสามารถในการรองรับของเจาของวิชาและคาใชจายของ
การใชสถานท่ีท่ีเกิดข้ึน (สถาปตยกรรมศาสตร) 

7. นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตได เนื่องจากขอมูลไมไดข้ึน 
เว็บไซต (อุตสาหกรรมเกษตร) 

8. ตารางเรียนสําเร็จรูปไมมี จึงทําใหจัดวัน เวลาเรียนท่ีเหมาะสมไดลาชา 
(อุตสาหกรรมเกษตร) 

9. การขอเปดกระบวนกระชั้นชิดทําใหกระทบกับการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
อยางเปนระบบของภาควิชา (บริหารธุรกิจ) 

10. การขอเปดกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา ควรระบุ วัน เวลา ท่ีนักศึกษา
สามารถเรียนไดจากแตละคณะ และจํานวนนักศึกษาท่ีตองการลงทะเบียนใหชัดเจน (กอนเวลา
ลงทะเบียนลวงหนาของนักศึกษาทางระบบอินเตอรเน็ต 2 สัปดาห) เพ่ือการเตรียมการในการจัดหา
หองเรียนและการเรียนเชิญอาจารยผูสอน (นิติศาสตร) 

11. วิธีการดําเนินการเรียกเก็บเงินจากการจายคาตอบแทนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของ 
แตละคณะ โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีไมใชหลักสูตรเหมาจาย แตมาเรียนในหลักสูตรเหมาจาย  
จะดําเนินการเรียกเก็บอยางไร (วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย)ี 

12. การเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาท่ีตองการลงทะเบียนหรือการเปล่ียนแปลง 
การเลือกกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปควรแจงใหเจาของวิชากระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปทราบดวย (นิติศาสตร) 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมต ิดังนี้ 

1. ปญหาเร่ืองการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร ขอใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลดําเนินการปรับปรุงหองเรียน และอุปกรณสําหรับการเรียนการ
สอน เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองถายทอดสัญญาณภาพ (LCD) ใหอยูในสภาพดี เพ่ือเอื้อให
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่ง
กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปเปนกระบวนวิชาท่ีไมมีเงื่อนไขท่ีตองผานกอน ดังนั้น สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลควรจัดตารางเรียน โดยจัดแบงใหนักศึกษาในแตละกลุม
สาขาวิชาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษไดเทาเทียมกันในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2553 และใหแจงเจาของหลักสูตรใหจัดแผนการศึกษาตามท่ีสํานักทะเบียน
และประมวลผลจัด 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ   
 6.1 บริการ TELL ME MORE ของสํานักหอสมุด 
  สํานักหอสมุดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักหอสมุดมีบริการ TELL ME MORE ซึ่งอาจเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะใหนักศึกษาไดฝกการใชภาษาอังกฤษ  จึงขอฝากใหทุกคณะแจงใหนักศึกษาไปใชบริการ
ดวย 

 6.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ 
   ไดมีกรรมการบางทานสอบถามถึงความเปนไปไดในการที่นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษจะ
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในภาคปกติ ซึ่งประธานที่ประชุมไดใหแนวทางเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา   
นักศึกษาภาคพิเศษสามารถเรียนกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติได ทั้งนี้ตองเกิดจากการ
รองขอของนักศึกษาวามีเหตุผลความจําเปนอยางไร สวนเรื่องคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยโอนเงินไปใหคณะเจาของกระบวนวิชาบริหารจัดการเอง 

 
ปดประชุมเวลา 17.20 น. 
 
 

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