
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม
ครั้งที่ 11/2554

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 20 ตุลาคม 2554
ณ  หองประชุมพระยาศรีวสิารวาจาสํานักงานมหาวทิยาลัย

ผูมาประชุม
1. ศ.ดร.วภิาดา คุณาวกิตกิุล รองอธกิารบดฝีายวชิาการและคุณภาพการศกึษา ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.วณีัน บัณฑติย รองผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล กรรมการ
3. อ.สาคร เรอืนไกล ผูชวยคณบดีฝายวชิาการ คณะมนุษยศาสตร กรรมการ
4. ผศ.ดร.พงษศักดิ์ แปนแกว แทนรองคณบดีฝายวชิาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา

คณะศกึษาศาสตร กรรมการ
5. ผศ.พศิมัย อาวะกุลพาณชิ รองคณบดฝีายวชิาการ คณะวจิติรศลิป กรรมการ
6. นายพร พรหมมหาราช แทนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.ศวิะ อัจฉรยิวริยิะ รองคณบดฝีายวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร กรรมการ
8. อ.ดร.พญ.วรลักษณ สัปจาตุระ ผูชวยคณบดฝีายบรหิารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ทพ.พริยิะ เชิดสถริกุล ผูชวยคณบดีฝายวชิาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ
10.รศ.ดร.จงจนิตน รัตนาภนิันทชัย รองคณบดฝีายวชิาการ และประกันคุณภาพการศกึษา

คณะเทคนคิการแพทย กรรมการ
11. รศ.พันทวี เชื้อขาว ผูชวยคณบดีฝายวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
12.ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวชิาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
13.ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตตยิะ รองคณบดฝีายวชิาการ คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ
14.ผศ.ดร.อภโิชค เลขะกุล รองคณบดฝีายวชิาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
15.อ.วาทศิ โสตถพิันธุ รองคณบดฝีายวชิาการวิจัยและวเิทศสัมพันธ

คณะนติศิาสตร กรรมการ
16.อ.เฉลมิพล คงจติต ผูชวยคณบดีฝายวชิาการ

วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ
17.รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี รองคณบดฝีายวชิาการ บัณฑติวทิยาลัย กรรมการ
18.น.ส.แววดาว ศริสิุข แทนรองคณบด ีวทิยาลัยนานาชาติ กรรมการ
19.ผศ.ดร.นัทธมน วุทธานนท แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ
20. รศ.พษิณุ เจยีวคุณ รองผูอํานวยการฝายวชิาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
21.นางเทพพร สุคําวัง หัวหนาฝายสงเสรมิการพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
22. อ.ดร.ศรพราหมณ วรอุไร อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร
23. อ.ไพรวัลย โลโท อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร
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24. อ.ดร.อังศุมารินทร ตอมดวงแกว อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร
25. ผศ.ดร.ปาจรยี สุทัศน ณ อยุธยา อาจารยประจําสาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร
26. นางพัชรภิา ศริอิาชารุงโรจน พนักงานปฏบิัตงิาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
27. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏบิัตงิาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
28. น.ส.ปนัดดา ปญญาดา พนักงานปฏบิัตงิาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
29. น.ส.ธดิารัตน พูลสุข พนักงานปฏบิัตงิาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ผูไมมาประชุม (ตดิราชการอื่น)
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
2. ผูอํานวยการสํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด
4. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะสังคมศาสตร
5. ผูชวยคณบดีฝายวชิาการ คณะเกษตรศาสตร
6. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะเภสัชศาสตร
7. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะบรหิารธุรกจิ
8. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะเศรษฐศาสตร
9. รองคณบดฝีายวชิาการและวจิัย คณะการสื่อสารมวลชน
10. รองคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้.-

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่

23 กันยายน 2554 นั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว
จงึขอเสนอที่ประชุมพจิารณาใหการรับรอง

ที่ประชุมพจิารณาแลว เห็นควรใหปรับแกไขรายงานในหนาที่ 3 ขอ 5.1 แกไขมติที่ประชุม
จากเดิมเปน “การกําหนดกลุมวิชาและจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
หลักสูตร” เมื่อแกไขแลวที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุม

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ ไมมี
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา

5.1 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวชิา
คณะแพทยศาสตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต

ภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2554 เปนตนไป ดังนี้

PHSO 251      PHYSIOLOGY FOR DENTAL STUDENTS
1. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอน
จากเดมิ BIOL 182, PHYS 166 and PHYS 176 or PHYS 145 and PHYS 155
เปลี่ยนเปน PHYS 135, BIOL 145 and BIOL 146

2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขยีนหนวยกติ
จากเดมิ 5(4/4-1/3)
เปลี่ยนเปน 5(4-3-8)

กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะแพทยศาสตร
ในคราวประชุมครัง้ที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยคณะแพทยศาสตรไดแจงตอที่ประชุม
วาไดตรวจสอบแลว ไมมนีักศกึษาตกคางที่ตองลงทะเบยีนตามเงื่อนไขเดมิ

ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา PHSO 251 โดยใหมผีลบังคับ
ใชตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2554  เปนตนไป ท้ังน้ี ใหปรับแกไขรายละเอยีดของ
กระบวนวชิาเพิ่มเตมิตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัตติอไป ดังน้ี

1. ใหปรับแกไขเน้ือหากระบวนวชิาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
2. ใหปรับการเขยีนวัตถุประสงคใหสามารถวัดและประเมนิผลได
3. ปรับการเขยีนคําอธบิายลักษณะกระบวนวชิาใหสอดคลองกับเน้ือหา และวัตถุประสงค

ของกระบวนวชิา

5.2 คณะวศิวกรรมศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวชิา

คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 5
กระบวนวชิา โดยขอใหมผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2554 เปนตนไป ดังนี้

1. ME 252   AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
จากเดมิ None
เปลี่ยนเปน Consent of the Department

2. ME 421 MECHANICAL VIBRATION
จากเดมิ MATH 355 and MATH 362 and ENGR 203 or ME 206
เปลี่ยนเปน ME 302 or MATH 355; MATH 362, ME 206
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3. ME 438   COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND HEAT TRANSFER

จากเดมิ MATH 355, MATH 362 and ME 334
เปลี่ยนเปน ME 302 or MATH 355; MATH 362; ME 334 or AE 334

4. ME 444 DESIGN OF THERMAL SYSTEMS
จากเดมิ ME 333, MATH 355 and ME 334
เปลี่ยนเปน ME 333 ;  ME 302 or MATH 355, ME 334 or AE 334

5. ME 463 COMPUTER AIDED DESIGN AND COMPUTER AIDED MANUFACTURING FOR
MECHANICAL ENGINEERS

จากเดมิ ME 205 and ME 301
เปลี่ยนเปน ME 205, ME 301 or ME 302

กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรม-
ศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 9/2554  เมื่อวันที่ 17 สงิหาคม 2554

ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา ME 252, ME 421, ME 438,
ME 444 และ ME 463 โดยขอใหมผีลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ท้ังน้ี ใหปรับแกไขรายละเอยีดของกระบวนวชิาเพิ่มเตมิตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนํา
เสนอมหาวทิยาลัยอนุมัตติอไป ดังน้ี

1. การเขยีนเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวชิา ในกรณีที่มีความซับซอน ใหเขยีน
เง่ือนไขของแตละกลุมวชิาแยกไวคนละบรรทัดเพื่อใหสื่อความหมายไดชัดเจน ท้ังน้ีให
แจงเวยีนทุกคณะถอืเปนแนวปฏบิัตติอไป

2. ที่ประชุมมีขอสังเกตวากระบวนวิชาที่เสนอมาน้ีใชชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน จึงขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรพิจารณาปรับแกไขให
ถูกตองเมื่อไดมกีารจัดทํา มคอ. 3 ของกระบวนวชิาดังกลาวดวย

5.3 คณะวจิิตรศิลปเสนอขอเปดกระบวนวชิาใหม
คณะวิจิตรศิลปเสนอขอเปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต

ภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2555  ดังนี้
1. TART 100 FUNDAMENTAL TRADITIONAL THAI PAINTING 3(1-4-4)

Pre    :        None
2. TART 200 COMPOSITION IN THAI ARTS 3(1-4-4)

Pre    :        None

การเปดกระบวนวิชาใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะวจิติรศลิป ในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554
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ทัง้นี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้
1. รหัสกระบวนวชิาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวชิาที่เปดสอนในปจจุบัน

และรหัสกระบวนวชิาที่ปดสอนไปแลว
2. รายละเอยีดเคาโครงกระบวนวชิาถูกตองตามแนวปฏบิัตทิี่มหาวทิยาลัยวางไว
3. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา

กระบวนวชิาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชาของคณะ
อื่นแตอยางใด

ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา TART 100 และ TART 200
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป ท้ังน้ี ใหปรับแกไข
รายละเอียดของกระบวนวิชาตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ตอไป ดังน้ี

1. กระบวนวชิา TART 100
1. มคอ. 3 หมวดที่ 1 ขอ 4 สถานที่เรียน ไมตองระบุวาเปนนอกสถานที่ตั้ง เน่ืองจาก

การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 มีเพียงแหงเดียวเทาน้ัน คือ การจัดการศึกษา
ทีศู่นยการศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม จังหวัดสมุทรสาคร

2. มคอ. 3 หมวดที่ 1 ขอ 5 ใหระบุจํานวนชั่วโมงรวมเปน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. ใหปรับแกไขการเขยีนวัตถุประสงคกระบวนวชิาใหสามารถวัดและประเมนิผลได

เชน “นักศึกษาสามารถอธบิาย...” โดยปรับใหสอดคลองกันท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

2. กระบวนวชิา TART 200
1. มคอ. 3 หมวดที่ 1 ขอ 4 สถานที่เรียน ไมตองระบุวาเปนนอกสถานที่ตั้ง เน่ืองจาก

การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 มีเพียงแหงเดียวเทาน้ัน คือ การจัดการศึกษา
ทีศู่นยการศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม จังหวัดสมุทรสาคร

2. มคอ. 3 หมวดที่ 1 ขอ 5 ใหระบุจํานวนชั่วโมงรวมเปน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิาใหตัดคําวา “ศึกษาเกี่ยวกับ” ออก
4. วัตถุประสงคกระบวนวชิา ขอ 2 แกไขจากคําวา “ปฏบิัตงิาน” เปน “คัดลอก”

5.4 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ขอเปดสอนกระบวนวชิาใหม  และปดสอนกระบวนวชิา

ที่ประชุมเห็นควรใหเลื่อนวาระนี้ไปพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากไมมีผูแทนจากคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเขารวมประชุม
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5.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงกระบวนวชิา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 1
กระบวนวชิา โดยขอใหมผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที่  1 ปการศกึษา 2555  เปนตนไป ดังนี้

PKT 211 PRINCIPLES OF PACKAGING
จากเดมิ CHEM 104, CHEM 108 ; for majors only
เปลี่ยนเปน CHEM 104 and CHEM 108

กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 8/2554  เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2554

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PKT 211 ตามที่เสนอ
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไปและใหนําเสนอ
มหาวทิยาลัยอนุมัตติอไป

5.6 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาเยอรมัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะมนุษยศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554และขอใหมผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป โดยมี
การปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และปรับเนื้อหาของ
หลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552  ตามที่เสนอตอที่ประชุมดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เฉพาะทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไมนอยกวา 144 หนวยกิต เปน
ไมนอยกวา 140 หนวยกติ

หลักสูตรเดมิ หลักสูตรปรับปรุง
1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 36 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป * 35 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 6 หนวยกติ 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ
1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร21 หนวยกติ 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15 หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร-เหมอืนเดมิ-
1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 2 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ       ไมนอยกวา 102 หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ        ไมนอยกวา 99 หนวยกติ
2.1 วชิาแกน 36 หนวยกติ 2.1 วชิาแกน 33 หนวยกติ

2.2 วชิาเอก            ไมนอยกวา 51 หนวยกติ 2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 51 หนวยกติ
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- วชิาเอกบังคับ 36 หนวยกติ - วชิาเอกบังคับ 36 หนวยกติ
- วชิาเอกเลอืก     ไมนอยกวา 15 หนวยกติ - วชิาเอกเลอืก      ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

2.3 วชิาโท                ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
หมายเหตุ * คณะมนุษยศาสตรกําหนดใหทุกหลักสูตรสาขาวิชาเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 35 หนวยกติ ในจํานวนดังกลาวจะเปนกระบวนวิชากลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15
หนวยกติ และกลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ

2. ปรับปรุงแผนการศึกษา ใหสอดคลองกบัการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ

มนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตรได
แจงยนืยันการกําหนดจํานวนหนวยกติกระบวนวชิาในกลุมวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรเปน 6 หนวยกิต
โดยมรีายละเอยีดและเหตุผล ตามบันทกึคณะมนุษยศาสตร ที่ ศธ 6393(10)/3956 ลงวันที่ 26 กันยายน
2554

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2555 เปนตนไป โดยใหปรับแกไขโครงสรางหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ขอ 2.1
กลุมวิชาแกน โดยใหระบุรหัสและชื่อของกระบวนวิชาภาษาอังกฤษที่ใหเลือกเรียนในกลุมวิชา
แกนใหครบทุกกระบวนวิชา กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พจิารณาตอไป ท้ังน้ี ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกต ดังน้ี

1. ที่ประชุมมคีวามเห็นวา โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรปรับลดจํานวน
หนวยกติกลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรลง และเพิ่มจํานวนหนวยกติในกลุม
วทิยาศาสตรและคณติศาสตรใหมากขึ้น เพื่อใหบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
น้ีมคีวามรอบรูอยางกวางขวาง มคีวามรูความสามารถทางดานมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตรควบคูกับทางดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ทําใหสามารถนําความรูไปใช
ในการดําเนินชวีติและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี ตามนโยบายของการปฏริูป
การศึกษา

2. ที่ประชุมมีขอสังเกตวามีจุดดําใน mapping จํานวนมาก ดังน้ันการวัดและประเมนิผล
จะตองวัดและประเมนิผลใหครบทุกหัวขอ
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5.7 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวชิาใหม และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ

สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะมนุษยศาสตรเสนอขอเปดกระบวนวชิาใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ดังนี้
1. การเปดสอนกระบวนวิชาใหม

1. FR 111 FRENCH CONVERSATION 1 3(3-0-6)
Pre    :        None ; For Humanities French majors only

2. FR 211 FRENCH CONVERSATION 2 3(3-0-6)
Pre    : FR 111

การเปดกระบวนวิชาใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โดยขอใหมีผลบังคับ
ใชตัง้แตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2555

ทัง้นี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้
1. รหัสกระบวนวชิาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวชิาที่เปดสอนในปจจุบัน

และรหัสกระบวนวชิาที่ปดสอนไปแลว
2. รายละเอยีดเคาโครงกระบวนวชิาถูกตองตามแนวปฏบิัตทิี่มหาวทิยาลัยวางไว
3. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา

กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชาของ
คณะอื่นแตอยางใด

2. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)

คณะมนุษยศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปน
ตนไป โดยมีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และปรับ
เนื้อหาของหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ.2552  ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุมดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม ไมนอยกวา 138 หนวยกิต
เปน ไมนอยกวา 143 หนวยกติ  ตามรายละเอยีดดังนี้

หลักสูตรเดมิ หลักสูตรปรับปรุง
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 36 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป * 35 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร -เหมอืนเดมิ-
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15 หนวยกิต 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -เหมือนเดิม-
1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร -เหมอืนเดมิ-
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1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 2 หนวยกติ
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา 102 หนวยกติ

2.1 วชิาแกน 27 หนวยกิต 2.1 วชิาแกน 36 หนวยกิต
2.2 วชิาเอก            ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 51 หนวยกิต

- วชิาเอกบังคับ 21 หนวยกิต - วชิาเอกบังคับ 27 หนวยกิต
- วชิาเอกเลือก     ไมนอยกวา 33 หนวยกติ - วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

2.3 วชิาโท                ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3. หมวดวิชาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
หมายเหตุ * คณะมนุษยศาสตรกําหนดใหทุกหลักสูตรสาขาวิชาเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 35 หนวยกติ ในจํานวนดังกลาวจะเปนกระบวนวิชากลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15
หนวยกติ และกลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ

2. ปรับปรุงแผนการศึกษา ใหสอดคลองกบัการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ

มนุษยศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2554
ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีตดิังน้ี
1. เห็นชอบการเปดกระบวนวิชา FR 111 และ FR 211 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป ท้ังน้ี ขอให
ปรับแกไขรายละเอียดของกระบวนวิชา FR 111 ในหมวดที่ 3 โดยปรับแกไขวิธีการ
สอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เชน การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
สามารถสนทนา ก็ควรกําหนดวธิกีารสอนควรเปนฝกปฏบิัติ เปนตน

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
เปนตนไป ท้ังน้ี ใหปรับแกไขโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ โดยใหระบุรหัสและ
ชื่อกระบวนวิชาที่กําหนดใหเรียนไวอยางชัดเจน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัย และสภาวชิาการพจิารณาตอไป

นอกจากน้ี ที่ประชุมมคีวามเห็นวา หลักสูตรน้ีควรปรับลดจํานวนหนวยกติกลุมวชิา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรลง และเพิ่มจํานวนหนวยกติ ในกลุมวทิยาศาสตรและ
คณติศาสตรใหมากขึ้น เพื่อใหบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ีมคีวามรอบรู
อยางกวางขวาง มคีวามรูความสามารถทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควบคู
กับทางดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนิน
ชวีติและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ีตามนโยบายของการปฏริูปการศึกษา
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5.8 คณะสัตวแพทยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2554
คณะสัตวแพทยศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554  โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป โดยมีการปรับ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพไปบรรจุในหมวดวิชาชีพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ปรับเนื้อหาของหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552  ตามรายละเอยีดดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาพื้นฐานวิชาชีพไปบรรจุในหมวดวิชาชีพ
แตจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรยังมจีํานวนเทาเดิม คอื 248 หนวยกติ ตามรายละเอยีดดังนี้

หลักสูตรเดมิ หลักสูตรปรับปรุง
1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 36 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร -เหมอืนเดมิ-
1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกติ 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไมนอยกวา        8 หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 8 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร

ไมนอยกวา        8 หนวยกติ
1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 2 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 2 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ 212 หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ        ไมนอยกวา 212 หนวยกติ
2.1 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 97 หนวยกติ 2.1 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 22 หนวยกติ
2.2 วชิาชีพ 115 หนวยกติ 2.2 วชิาวชิาชีพ 190 หนวยกติ

2.2.1  วชิาชีพบังคับ 106 หนวยกติ - วชิาชีพบังคับ 181 หนวยกติ
2.2.2 วชิาชีพเลือก 9 หนวยกติ - วชิาชีพเลอืก      ไมนอยกวา 9 หนวยกติ

2.3 วชิาโท ไมมี 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 248 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 248 หนวยกิต

2. ปรับปรุงแผนการศึกษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตว-

แพทยศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยใหมผีลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปน
ตนไป ท้ังน้ี ใหปรับแกไขรายละเอียดตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บรหิารมหาวทิยาลัย และสภาวชิาการพจิารณาตอไป ดังน้ี
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1. ใหตรวจสอบและปรับแกไขอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในบทสรุปผูบริหารใหถูกตอง
2. ใหปรับลดจํานวนหนวยกิตกลุมวทิยาศาสตรและคณติศาสตรลง และเพิ่มจํานวน

หนวยกติในกลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมากขึ้น เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรน้ีมคีวามรอบรูอยางกวางขวาง มคีวามรูความสามารถ
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควบคูกับทางดานวิทยาศาสตรและ
คณติศาสตร ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชวีติและดํารงตนอยูในสังคม
ไดเปนอยางด ีตามนโยบายของการปฏริูปการศึกษา

5.9 การใหความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม

2554 ขอ 6 ระบุวา “หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล” และประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวปฏิบัติการถอนกระบวน
วิชาผานระบบ Internet ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ขอ 12 ระบุวา “ใหนักศึกษาพิมพเอกสาร มชท 45 (ใบ
ถอนกระบวน-วิชา) จากระบบ internet นําไปขอความเห็นชอบและลายมือชื่อจากอาจารยที่ปรึกษา และ
หัวหนาภาควิชาที่เปดสอนหรอืผูรับมอบหมาย” นัน้

เนื่องจากสํานักทะเบียนและประมวลผลไดตรวจพบวา มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งปลอมลายมือชื่อ
อาจารย ที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชาที่เปดสอนหรือผูรับมอบหมาย โดยนักศึกษามักจะนํา
เอกสารมายื่นในชวงสัปดาหสุดทายของกําหนดการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W ซึ่งจะมีผู
มายื่นเอกสารจํานวนมาก โดยเอกสารเหลานี้จะถูกตรวจสอบในภายหลังและพบวามีการปลอมแปลง
ลายมอืชื่อ ซึ่งที่ผานมาหากมีการแจงยืนยันจากคณะ อาจารยผูสอนจะใหการถอนกระบวนวิชาเหลานั้นเปน
โมฆะ และมผีลการศกึษาเปนไปตามการวัดและประเมินผลของอาจารยผูสอน และอาจถูกสอบสวนทางวินัย
นักศกึษาดวย

ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันไมใหนักศึกษาประพฤติผิดในทางที่ขัดตอประกาศและขอบังคับวาดวย
การศกึษาของมหาวิทยาลัย สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงขอเสนอใหมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน
กรณดีังกลาว

ที่ประชุมพจิารณาแลวไดมอบหมายใหสํานักทะเบียนและประมวลผล รวบรวมประเด็น
ขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อนําไปประกอบการพจิารณาหาแนวทางแกไข แลวใหนําเสนอ
ที่ประชุมพจิารณาอกีครั้งหน่ึง ซึ่งที่ประชุมมขีอเสนอแนะดังน้ี

1. ควรมกีําหนดแยกใหชัดเจนวา กระบวนวชิาใดที่นักศึกษาไมสามารถถอนได และ
กระบวนวชิาใดทีส่ามารถถอนไดโดยไมตองมลีายมือชื่อของอาจารยที่ปรกึษา

2. การที่นักศึกษาปลอมลายมอืชื่อของอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรกึษา มผีลใหการ
ถอนกระบวนวิชาน้ันเปนโมฆะ และเปนสทิธิ์ของอาจารยผูสอนที่จะลงโทษทางวินัย
โดยการใหนักศึกษาไดรับอักษรลําดับขั้น F ใน กระบวนวชิาน้ัน ๆ

3. สํานักทะเบยีนและประมวลผลควรรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ถอนกระบวนวชิา แลว
สงใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรกึษาดําเนินการตรวจสอบ
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ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 การตรวจสอบเอกสารหลักสูตร และกระบวนวชิา
เนื่องจากขณะนี้ คณะตางๆ ไดเสนอหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ซึ่งที่ผาน

มาสํานักพัฒนาไดตรวจสอบรายละเอียดของกระบวนวิชา บทสรุปผูบริหาร และเอกสารหลักสูตร ซึ่ง
พบวาเอกสารที่คณะเสนอมามขีอผิดพลาดมาก สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอความรวมมือทุก
คณะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรและกระบวนวิชาดวยความละเอียดกอนเสนอ
มายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อความถูกตองและประหยัดเวลาในการเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการ
บรหิารมหาวทิยาลัย สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาพจิารณา

6.2 การกําหนดใหเรยีนกระบวนวชิาทฤษฎใีนภาคฤดูรอน
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเรียนที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนว

ปฏิบัติการเปดสอนกระบวนวิชาในภาคฤดูรอนวา ใหเปดสอนเฉพาะกระบวนวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม
และสหกจิศกึษา เนื่องจากขณะนี้คณะพยาบาลศาสตรกําลังดําเนนิการยกรางหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งมีความจําเปนจะตองกําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชา
ทฤษฎใีนภาคฤดูรอน จงึขอหารอืที่ประชุมถงึความเปนไปไดในการดําเนนิการดังกลาว

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา หากหลักสูตรมีความจําเปนตองกําหนดให
นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาทฤษฎีในภาคฤดูรอน ก็ควรกําหนดกระบวนวิชาดังกลาวไวใน
แผนการศึกษาของหลักสูตรใหชัดเจน สวนเรื่องของการเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียน
กระบวนวิชาในภาคฤดูรอน ขอ ใหคณะพยาบาลศาสตรทําเรื่องเสนอขอหารือที่ประชุมอีกครั้ง
หน่ึง

6.3 แนวปฏบิัตใินการพจิารณาความซ้ําซอนของเน้ือหากระบวนวชิา
ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชา

โดยมคีวามเห็นวา กระบวนวชิาที่มเีนื้อหาที่เปนศาสตรเฉพาะทาง จงึไมจําเปนตองแจงเวียนใหคณะที่ไม
เกี่ยวของในศาสตรนั้นๆ พิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชา ซึ่งรองผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะรับไปดําเนินการ โดยจะพิจารณารายละเอียดของกระบวนวิชา และ
ตรวจสอบความถูกตองในการแจงเวยีนคณะเพื่อพจิารณาความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวชิา

ปดประชุมเวลา  16.50  น.

(นางเทพพร สุคําวัง) (รองศาสตราจารย พษิณุ  เจยีวคุณ)
หัวหนาฝายสงเสรมิการพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวชิาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ผูบันทกึรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


