
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 18/2550 

วันพฤหัสบดีที ่ 29  พฤศจิกายน  2550 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานอธิการบดี 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
5. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.วราภรณ ปณณวลี รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
12. อ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
14. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
15. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
17. รศ.ปราโมทย ทิพยดวงตา ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา        

คณะเภสัชศาสตร 
18. ผศ.ศิริพันธุ คงสวัสดิ ์ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนคิการแพทย 
19. ผศ.ดร.ธนูศักดิ ์ ตาต ุ รองหัวหนาภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย 
20. รศ.ทศพร จันทรคง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร 
21. นายนภดล สุคําวัง รักษาการหัวหนางานบริการการศึกษา คณะวิจิตรศิลป 
22. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
23. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
9. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.35 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. การเสนอหลักสูตรเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุง 
  เนื่องจากขณะนี้ใกลจะส้ินสุดปการศึกษา 2550 แลว แตยังมีหลักสูตรท่ีอยูระหวางดําเนินการ
ปรับปรุงและเปดสอนอีกจํานวนมากท่ีจะขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป แตยังไมได
นําเสนอเขาพิจารณาในคณะกรรมการระดับตางๆ จึงขอใหแตละคณะท่ีประสงคจะปรับปรุงและเปดสอน
หลักสูตรทุกระดับในปการศึกษา 2551 เสนอหลักสูตรเขามายังมหาวิทยาลัยโดยดวน เพ่ือใหการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรสามารถดําเนินการไดทันใชในปการศึกษา 2551 
 
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันศุกรท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 ณ หองทองกวาว สํานัก
บริการวิชาการ ผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาของทุกคณะ สาระสําคัญของการสัมมนาคือ มุมมองในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหไดลักษณะของ
บัณฑิตท่ีตรงตามความตองการ ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรนี้จะเก่ียวของกับวิชาศึกษาท่ัวไป และการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยในสวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีแนวคิดใหมท่ีเรียกวา CCA (Co-Curriculum 
Activity) กับ ILP (Integrated Learning Program) จึงขอฝากใหแตละคณะ และกลุมสาขาวิชา ไดหารือ
รวมกันวาจะมีแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติอยางไร 
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3. มติที่ประชุมคณบดี 

1. ท่ีประชุมคณบด ี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 18/2550 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2550 มีมติเห็นชอบ
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอให
ไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 โดยใหตัดขอความในวรรคสองของขอ 8 ความวา “ท้ังนี้ จะตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และมีประธานกรรมการมารวมประชุม
ดวยจึงจะเปนองคประชุม” ออก สวนประเด็นของอนุปริญญาและประกาศนียบัตรใหคงไวตามเดิม แลว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ท้ังนี ้ทานนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมไดลงนามในขอบังคับฉบับดังกลาว และสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดมีหนังสือแจงเวียนทุกคณะเพ่ือทราบ และนําเสนอไฟลบนเว็บไซดของสํานักฯ 
เรียบรอยแลว 

2. ท่ีประชุมคณบด ี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 19/2550 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2550 มีมติรับทราบ
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชสวน และหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
4. มติสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2550 มีมติรับทราบและ
ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา ตามขอสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่17/2550 

 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุมคร้ังท่ี 17/2550 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะใหปรับแกไขมติการประชุมระเบียบวาระที่ 6.1 ในหนา  
12 เปน “ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีความเห็นวานายปริวรรต โสภารัตน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
รหัสประจําตัว 4401204 ควรพนสถานภาพการเปนนักศึกษาตามความในขอ 18.8.3 ความวา 
“หลังจากเรียนมาแลวสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 1.75 
ติดตอกันถึงสองภาคการศึกษา” และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป” 

 เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 



 -4- 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา ตามรายละเอียดดังนี ้

 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2551 เปนตนไป ดังนี ้
  1) MATH 181 Calculus for Agriculture I 2(2/2-0/0) 
   Pre: None 
  2) MATH 182 Calculus for Agriculture II 2(2/2-0/0) 
   Pre: MATH 181 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีตองผานกอน จํานวน 2 กระบวนวิชา 
ต้ังแตภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
  1) CHEM 250 Environmental Chemistry 3(3/3-0/0) 
  จากเดิม Pre: CHEM 104 and CHEM 108 or equivalent 
  เปลี่ยนเปน Pre: CHEM 104 or CHEM 113 
  2) CHEM 475 Properties Processing and Applications of Polymers 3(3/3-0/0) 
  จากเดิม Pre: CHEM 104 and CHEM 108 and MATS 201 
  เปลี่ยนเปน Pre: CHEM 104 and CHEM 108; or 
       CHEM 111 and CHEM 115; and MATS 201 

 กระบวนวิชาเปดสอนและปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 20/2550 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร              
ท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก MATH 181, 182 
ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก CHEM 
250, 475 โดยใหปรับแกไขเหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชาใหชัดเจนมากขึ้น และที่ประชุมขอให
คณะกลับไปพิจารณาทบทวนวาการปรับปรุงดังกลาวควรกําหนดใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 
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1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป เนื่องจากปจจุบันการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2550 ไดดําเนินไปเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ทั้งนี ้ เมื่อปรับแกไขตามขอสังเกตของที่ประชุมแลว ให
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
5.2 คณะเศรษฐศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 
 พ.ศ. 2550) 

 คณะเศรษฐศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 
2550) ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ในสวนของกลุมวิชามนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขอ 
1.2 โดยยกเลิกกระบวนวิชา HUGE 105 Man and Communication และใหเลือกเรียนกระบวนวิชา PHIL 
269 Philosophy of Sufficiency Economy จํานวน 3 หนวยกิต แทน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูและความ
เขาใจในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นและสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิต-
ประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 หลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ใน
คราวประชุมคร้ังท่ี 15/2550 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอ          
ท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2550) ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551     
เปนตนไป และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

5.3 คณะเทคนิคการแพทยขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  

 คณะเทคนิคการแพทยขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ดังนี ้
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 7 กระบวนวิชา ไดแก CCH 304; CMB 207; AMS 
205, 409, 410, 411, 412 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 11 กระบวนวิชา ไดแก CCH 202, 302; ACCH 451; 
AMS 402; IMM 311, 322; AIMM 451; AMS 202, 203, 303, 405 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1             
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 3. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550) โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง
ดังนี ้
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 3.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับเปล่ียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
และหมวดวิชาเฉพาะ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม 148 หนวยกิต เปน 142 
หนวยกิต 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 44 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 26 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 22 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 24 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน 24 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 74 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  68 หนวยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  66 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถามี) -ไมมี-  2.3 วิชาโท (ถามี) -ไมมี- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 3.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาของทุกช้ันปใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสราง
หลักสูตร 

 กระบวนวิชาเปดใหม กระบวนวิชาปรับปรุง และรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2550 เม่ือวันท่ี 
13 กันยายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 7 กระบวนวิชา ไดแก       
CCH 304; CMB 207; AMS 205, 409, 410, 411, 412 และใหมีผลบังคับใชต้ังแต           
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยใหประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อปรับแกไขรายละเอียดในเอกสารใหถูกตองกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 11 กระบวนวิชา ไดแก CCH 202, 302; 
ACCH 451; AMS 402; IMM 311, 322; AIMM 451; AMS 202, 203, 303, 405 ตามที่
เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 3. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-
การแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
โดยใหประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับแกไขในรายละเอียดของเลมหลักสูตรให
ถูกตองกอนนําเสนอที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลในกรณีที่นักศึกษาไดรับอักษรลําดับขั้น P 
  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร หารือท่ีประชุมเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลสําหรับนกัศึกษาไดรับอักษรลําดับขั้น P ซ่ึงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีระบุวา 
“อักษรลําดับขั้น P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการวัดและประเมินผลแลว ท้ังนี้ ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการ
สอบไลประจําภาคการศึกษาภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนอักษรลําดับขั้น P ใหเปนอักษรลําดับขั้น F หรือ U” จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาวา ในกรณีท่ี
นักศึกษาไดลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีสาม มหาวิทยาลัยจะตีความวาอยางไร 
  ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา การไดรับอักษรลําดับขั้น P  แสดงวากระบวนวิชานั้นจะตอง
ไดรับอนุมัติใหมีการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้น P สวนเงื่อนไขของการไดรับอักษรลําดับขั้น P 
คือจะตองแกอักษรลําดับขั้น P ใหเรียบรอยภายในสองภาคการศึกษาปกติถัดไป เพราะฉะนั้น ในภาค-
การศึกษาท่ีสามหากนักศึกษายังไมไดรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแกอักษรลําดับขั้น P ก็จะไดรับอักษร
ลําดับขั้น F  
  สําหรับกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีสาม ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลาพัก
การศึกษาหมายถึงการยุติกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นการแกอักษรลําดับขั้น P ยอมเกิดขึ้นไมได  
รวมถึงการเสนอขออนุมัติปริญญาก็ทําไมไดดวยเชนกัน กิจกรรมการเรียนการสอนทุกอยางจะยุติภายหลัง
การไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา แตนักศึกษายังคงมีสถานภาพเปนนักศึกษา เพราะฉะนั้น กรณีท่ี
นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีสาม นักศึกษาจะไมไดรับอักษรลําดับขั้น F ในภาคการศึกษาท่ี
ลาพักการศึกษานั้น และจะไมถูกนํามานับรวมกับกระบวนการแกไขอักษรลําดับขั้น P  
 เนื่องจากขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546 ไมได
ระบุแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการลาพักการศึกษาวา ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา
นักศึกษาจะตองดําเนินการอยางไรเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ในขณะท่ีขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ระบุวา หากนักศึกษาลาพักการศึกษาใหนักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือใช
บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  หากในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษานั้น ไดมีการประเมินผล
แลว ใหพิจารณาวา กระบวนการประเมินผลนั้นไดดําเนินการเสร็จส้ินกอนการอนุมัติใหนักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือไม  
 

6.2  การคิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอน 
 กรรมการบางทานเสนอวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการคิดภาระงานสอนโดยพิจารณา

เพียงการสอนบรรยายและปฏิบัติการเทานั้น แตไมครอบคลุมถึงช่ัวโมงการสอนวิทยานิพนธ และกระบวน
วิชาท่ีเปนการสอนฝกปฏิบัต ิ มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดแนวปฏิบัติในการคิดภาระงานสอนใหมีความ
ชัดเจนตอไป 
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ประธานท่ีประชุมรับจะนําเร่ืองดังกลาวไปหารือและศึกษาขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบวิธีการคิด
ภาระงานใหครอบคลุมภาระงานสอนในลักษณะอ่ืนๆ ดวย และมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ติดตามขอมูลเร่ืองนี้ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนดเกณฑกลางของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 


