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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 6/2557 

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ            กสิณฤกษ์        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. อ.ดร.วีณัน            บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล          กรรมการ  
5. รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ  
6. อ.สาคร เรือนไกล ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
7. อ.ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

8. อ.ดร.จิรภัทร  แจ้งจ ารัส   แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
9. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
12. นายไกรฤทธิ์ กุณาน้อย แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

13. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภินันทชัย  รองคณบดีฝายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา  

  คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
15. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
16. อ.ดร.สุภเวท มานิยม  แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
18. นางนิตยา  ธนัญชัย แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ  
19. ผศ.ดร.ประพัฒชนม์  จริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
20. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
21. น.ส.วริชา สร้อยสวิง แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
22. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
23. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.พฤษภ์  บุญมา รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
2. น.ส.บุษบรรณ  ขันมะลิ พนักงานปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3. นางพัชริภา  ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. น.ส.มธุรส  กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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6. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์            
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4. รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 

5. รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
7. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เริ่มประชุมเวลา  09.25 น. 
 ประธานไดก้ล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 1523/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาก าหนดกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปกลางของ
มหาวิทยาลัย ก าหนดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต และก าหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

   
1.2 โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบ TQF 
  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามกรอบ TQF ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรม
โลตัส ปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการด าเนินการตามกรอบ TQF และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF อย่างมีคุณภาพ  โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ www.eqd.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.3 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2557 ดังนี้ 
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1. การอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และการถอดถอน
ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

2. การอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
สอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

โดยในขณะนี้ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอลงนาม ซึ่งกองบริหารงานบุคคลจะได้แจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.4 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก าหนดให้นักวิจัยสามารถเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการก าหนดให้นักวิจัยสามารถเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ว่า ขณะนี้
บัณฑิตวิทยาลัยได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2557 เพ่ือ
ก าหนดให้นักวิจัยสามารถเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ได้ ดังนี้ 

1. เพ่ิมค านิยามของ “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” ต่อท้ายในข้อ 4 ดังนี้ 
“อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ า แต่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดเป็นอย่างดี ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ”  

2. เพ่ิมเติมค าว่า “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” ในข้อที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุมรับทราบ   
 

1.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือรองรับการจัดท า
หลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอ 
(ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้สภาวิชาการพิจารณาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อร่างประกาศดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว จะน าเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.6 กรอบการด าเนินการเพื่อเสนอขออนุมัติหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
       ส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเสนอขออนุมัติหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีกรอบการด าเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัย สามารถขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษได้ 
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2. กรณีท่ีไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษได ้
3. กรณีท่ีมีสาเหตุด้านการเงิน สามารถขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษได้ 
ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผลจะด าเนินการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคณะทราบ โดยให้ถือปฏิบัติ

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมรับทราบ   

 
1.7 การจัดกิจกรรม Pre-College Program 

       ส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งว่า ขณะนี้ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินการแจ้งเวียนรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Pre-College Program ให้ทุกคณะ/วิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมที่คณะ/วิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเอง 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2557 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
 
3.1   คณะเกษตรศาสตรแ์จ้งขอยกเลิกการขอเปิดสอนกระบวนวิชา ANS 101 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชา ANS 101  EQUINE SCIENCE เป็นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป  
และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557  
พิจารณาแล้วมีมติให้คณะเกษตรศาสตร์น ากระบวนวิชา ANS 101 กลับไปพิจารณาทบทวน เนื่องจากกระบวนวิชา
ดังกล่าวมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับกระบวนวิชา VM 102 HORSE AND MANAGEMENT ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  นั้น 

 บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้แจ้งตามบันทึกที่ ศธ 6393(2)/924  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557  ว่าได้หารือร่วมกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์แล้ว จึงขอยกเลิกการขอเปิดสอนกระบวนวิชา ANS 101  EQUINE SCIENCE  ไปก่อน  และจะ
ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาดังกล่าวเพ่ือขอเปิดเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย       
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5.1   ส านักทะเบียนและประมวลผล เสนอรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอรายงานผลการวิจัย และผลการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านอุปกรณ์พกพา web & mobile ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเพ่ือสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาสู่การเป็น Digital University และเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาที่อยู่ใน
ความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส านักทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษาในความดูแลได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย  ทั้งจาก
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์พกพา หรือแทบเล็ต โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนักศึกษา เช่น 
เกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบัน ข้อมูลการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ทรานสคริปต์ และตารางเรียน/ตารางสอบ 
เป็นต้น ซึ่งจะแสดงข้อมูลในภาพรวมและรายบุคคล โดยคาดว่าโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ในการติดตามและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเพื่อทราบ
ต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 

1. การแสดงข้อมูลผลการศึกษา ควรจัดข้อมูลเป็นกลุ่มสีจ าแนกตามระดับผลการเรียน แทนการเรียงล าดับ
รหัสประจ าตัวนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูล 

2. ควรเพิ่มข้อมูลของนักศึกษา ดังนี้ 
- รูปประจ าตัวนักศึกษา 
- โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ 
- ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวม และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของวิชาเอก  

3. ควรมีแผนผังการลงทะเบียนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งระบุเง่ือนไขของกระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนด้วยตนเอง  

4. ควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้า 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

6.1    คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  TFL 411      TRANSLATION 1   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 

จากเดิม   TFL 312 or consent of the division 
  เปลี่ยนเป็น TFL 207 and TFL 208 and TFL 304 or  
   consent of the department  

2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา    
2. TFL 412      TRANSLATION 2   

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
จากเดิม   TFL 411 or consent of the division 
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  เปลี่ยนเป็น TFL 411 or consent of the department 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา    

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา TFL 411 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยให้คณะมนุษยศาสตร์ตรวจสอบการก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านว่า 
“consent of the department” หมายถึง จะต้องผ่านกระบวนวิชา TFL 207,  TFL 208 และ TFL 
304 รวมทั้ง 3 กระบวนวิชา หรือผ่านเพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่ง  ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา TFL 412 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1         
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และใหน้ าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

   6.2  คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา SW 481  TRAINING IN SOCIAL WORK โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  SW 481   TRAINING IN SOCIAL WORK    
1. เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

                     จากเดิม 3(0/0-3/P) 
 เปลี่ยนเป็น 3(0-18-0) 

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
    จากเดิม SW 261 or ; SW 202 and SW 372 
     เปลี่ยนเป็น SW 261   
3. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ

จ านวนชั่วโมง   
กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่ 

3/2557  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
ทั้งนี้  คณะสังคมศาสตร์เคยเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว และคณะกรรมการบริหารและประสานงาน

วิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตให้คณะไป
พิจารณาทบทวนการระบุลักษณะหน่วยกิตกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยชื่อกระบวนวิชา
และค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาจะเน้นการฝึกปฏิบัติ แต่เนื้อหากระบวนวิชาและการพัฒนาผลการเรียนรู้จะเน้นการ
บรรยาย ซึ่งคณะสังคมศาสตร์แจ้งว่าได้ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SW 481 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.3    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 

1. ARCT  121      ARCHITECHTURAL APPRECIATION 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จากเดิม   สถาปัตยกรรมวิจักษ์ 
  ARCHITECHTURAL APPRECIATION 

  เปลี่ยนเป็น ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก 
   HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE 

2) ก าหนดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
 เป็น HISTORY OF WESTERN ARCT   

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  และ curriculum 
mapping    

2. ARCT  413      ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  V 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

  จากเดิม   ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  V 
  เปลี่ยนเป็น ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  5 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
จากเดิม   ARCH DESIGN STUDIO V 
เปลี่ยนเป็น   ARCH DESIGN STUDIO 5 

3) เปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ 
จากเดิม   6(0/0-6/12)   
เปลี่ยนเป็น   6(1-10-7) 

4) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และวัตถุประสงค์กระบวนวิชา    

กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ARCT 121 และ ARCT 413 โดยให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับแก้ไข
รายละเอียดก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1. ARCT 121 
- ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา จากเดิม “HISTORY OF WESTERN ARCT” เป็น “HISTORY OF 

WESTERN ARCH” 
2. ARCT 413 

- ให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากชื่อกระบวนวิชามีความยาวไม่เกิน 
30 ตัวอักษร ทั้งนี้ ให้ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในเค้าโครงกระบวนวิชาออกด้วย  
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6.4    คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
 ฉบับปี พ.ศ. 2554  และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
 ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2554  และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556  โดยขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
1. อาจารย์อ านวย   กันทะอินทร์*     
2. อาจารย์ฉลองเดช   คูภานุมาต          เหมือนเดิม   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ศาสตร์สาระ     
4. รองศาสตราจารย์สุกรี   เกษรเกศรา* 
 

 4. อาจารย์ประพัทธ์  จิวะรังสรรค์* -  MA. (Printmaking), Royal 
College    

   of Art, London, England, 
2011 

-  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาทัศนศิลป์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2552   

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) 
สถาบัน 

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร 

 ลาดกระบัง, 2545   
5. รองศาสตราจารย์อารยา  ราษฎร์จ าเริญสุข  เหมือนเดิม    

 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ เปลี่ยนแปลงเป็น คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ชุดเดิม 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณเหม* 1. อาจารย์กรินคณา คงเพชร* - ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม)  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 
 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกิต   บุญสุทธิ์          
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   ฉิมภักดี*               เหมือนเดิม  
4. อาจารย์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงษ์แพง       

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์  ในคราวประชุม

ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
6.5    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และ 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย    
        ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและหลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย   ฉบับปี พ.ศ. 2553  โดย
ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในหมวดที่  5 ข้อ 3(2)  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1             
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งได้มกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

จากเดิม  “ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ” 
เปลี่ยนเป็น “ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ” 
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การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1             
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.6    การพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี 

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิในการขอโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
นักศึกษาด้วยสาเหตุไม่มาลงทะเบียนภายในก าหนดและมิได้ลาพักการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดว่า ผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิตคือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากลาออก หรือมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 

กองกฎหมายได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วมีข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่พ้นสถานภาพด้วยเหตุไม่มาลงทะเบียนภายใน
ก าหนดเวลา และมิได้ลาพักการศึกษา กับนักศึกษาที่พ้นสถานภาพเพราะเหตุลาออก มีสถานภาพไม่แตกต่างกัน คือ 
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตสะสมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเหมือนกัน การที่นักศึกษาพ้นสถานภาพทั้ง
สองกรณีจึงควรได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้สิทธิ์ในการขอโอนหน่วยกิตตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
อธิการบดีได้พิจารณาความเห็นของกองกฎหมายแล้ว มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว  

ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ชี้แจงข้อมูลว่า การก าหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต ตามข้อ 1.1 กรณี
ที่ 1 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ความว่า “ผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากลาออก หรือมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เป็น
คุณต่อนักศึกษาที่ด าเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จึงไม่เอ้ือต่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพด้วยเหตุ
ไม่มาลงทะเบียนภายในก าหนดและมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีวิธีการในการติดตามนักศึกษา
ที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ลาพักการศึกษา โดยการติดตามผ่านคณะ การส่งเอกสารถึงผู้ปกครองตามที่อยู่ที่ให้ไว้ และการ
ติดต่อทางโทรศัพท์ ก่อนจะด าเนินการให้นักศึกษาพ้นสถานภาพ 

ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิตตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนเง่ือนไขของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 แล้ว มีมติ
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเง่ือนไขของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิตตามข้อสังเกตของกองกฎหมาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พ้นสถานภาพนักศึกษา     
ทุกกรณี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 สามารถขอโอนหน่วย
กิตเม่ือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ส านักทะเบียนและ
ประมวลผลจัดท าร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.7     ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอพิจารณาแนวทางการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่มีผลการ 
         ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

1. ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ได้เสนอแนวทางการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่มีผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ดังนี้  
1. ผลการทดสอบมาตรฐานของ TOEFL iBT  60 คะแนนขึ้นไป ได้รับการยกเว้นการเรียนกระบวนวิชา 

ENGL 101 (001101) และ ENGL 102 (001102) 
2. ผลการทดสอบมาตรฐานของ IELTS Academic 5.5 overall ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นการเรียน             

กระบวนวิชา ENGL 101 (001101) และ ENGL 102 (001102) 
3. ผลการทดสอบมาตรฐานตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้มีผลบังคับใช้เฉพาะปีการศึกษา 2557  เนื่องจาก

รอผลการทดลองใช้ข้อสอบ CMU-ePro (การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อ 1 และข้อ 2 ควร
มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกคนทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ โดยไม่ต้องเสนอขอยกเว้นเป็นรายบุคคลไปที่
คณะมนุษยศาสตร์ และให้ยกเลิกข้อความในข้อ 3 เนื่องจากต้องรอผลการทดลองใช้ข้อสอบ CMU-ePro ในปีการศึกษา 
2557 ก่อน หากข้อสอบดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้เม่ือใด จึงจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานพิจารณาแนวทางการยกเว้นการ
เรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่มีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. ให้คณะมนุษยศาสตร์จัดท าประกาศการเทียบผลการสอบมาตรฐานเพ่ือยกเว้นการเรียนกระบวนวิชา

ภาษาอังกฤษ โดยระบุกระบวนวิชาที่สามารถขอยกเว้นการเรียน 
2. ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบว่า นักศึกษาที่มีผลการทดสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถท าการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยนักศึกษา
ที่ประสงค์จะขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ จะต้องยื่นแบบแสดงความจ านงด้วยตนเอง 

3. ให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้พิจารณาการขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่แสดงความจ านง
ว่าจะสามารถยกเว้นกระบวนวิชาใดบ้าง 

 
6.8    สรุปผลการพิจารณาทบทวน และก าหนดผลการเรียนรูห้ลักของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้ งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2557 ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ทุกคณะที่เปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาทบทวนและก าหนด
ผลการเรียนรู้หลักของแต่ละกระบวนวิชา ไม่เกิน 2 ด้าน โดยผลการเรียนรู้หลักให้ก าหนดเป็นจุดด า () ส่วนผลการ
เรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผลการเรียนรู้หลัก ให้ก าหนดเป็นจุดขาว () ซึ่งผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้มีครบทุกข้อย่อย ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกระบวนวิชา เพ่ือให้คณะต่างๆ 
สามารถเลือกกระบวนวิชาไปบรรจุไว้ในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมี
คุณลักษณะตรงตามที่ต้องการ นั้น 

 บัดนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สรุปข้อมูลผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามที่
ได้รับแจ้งจากคณะต่างๆ รวมจ านวนทั้งสิ้น 192 กระบวนวิชา ในจ านวนดังกล่าวมีกระบวนวิชาที่ไม่ได้ด าเนินการปรับผล
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จ านวน 5 กระบวนวิชา โดยคณะมีข้อชี้แจง ดังนี้ 
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คณะ กระบวนวิชา ข้อชี้แจง 
เภสัชศาสตร์ PHDA 100 - คณะยืนยันขอใช้ผลการเรียนรู้เดิมซึ่งเป็นไปตาม มคอ. 1 วิชาชีพเภสัชศาสตร์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2556 (หลักสูตรอยู่ระหว่างการเสนอให้ สกอ.รับทราบ) 

PHDA 201 
PHDA 202 

สัตวแพทยศาสตร์ VM 103 - คณะแจ้งว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการเสนอขอปิดสอน เนื่องจากกระบวนวิชา
ดังกล่าวมีชั่วโมงปฏิบัติการ คณะจึงไม่พร้อมเปิดสอนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป และ
ในอนาคตคาดว่าจะเปิดกระบวนวิชาใหม่ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์หลาย
ชนิด โดยจัดชั่วโมงการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย 

วิจิตรศิลป์ FAGE 113 - คณะแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการด าเนินการเสนอขอปิดสอน 
  

ทั้งนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนวิชาศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงผล
การเรียนรู้ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดให้มีผลการเรียนรู้หลักไม่เกิน 2 ด้าน จ านวน 187 กระบวนวิชา 
ปรากฏผลดังนี้ 

1. กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักในด้านความรู้ ยกเว้น
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จะมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

2. ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในภาพรวม และในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่าประเด็นย่อยที่กระบวนวิชาส่วนใหญ่
มุ่งเน้น คือ  ประเด็นการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

3. ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม และในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม พบว่าประเด็น
ย่อยท่ีกระบวนวิชาส่วนใหญ่มุ่งเน้น คือ ประเด็นการมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 187 กระบวนวิชา ตามที่เสนอ โดยให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติกระบวนวิชา และแจ้งเวียนให้ทุกคณะทราบต่อไป 

2. ให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชา PHDA 100,  201  และ 202 และ
ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ก าหนดผลการเรียนรู้หลักไม่เกิน 2 ด้าน ทั้งนี้ เม่ือปรับแก้
ไขแล้วใหน้ าเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 

วาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  
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7.1  คณะพยาบาลศาสตร์หารือเกี่ยวกับการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของกระบวนวิชาในหลักสูตร
ของคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะอ่ืน  เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ต้องน า มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ของทุกกระบวนวิชาในหลักสูตรมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจประเมินหลักสูตรตามเงื่อนไขของสภา
วิชาชีพ 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะพยาบาลศาสตร์ประสานงานกับคณะที่รับผิดชอบกระบวนวิชา 
เพื่อขอความร่วมมือจัดส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
7.2    การประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ เนื่องจากระบบ
การประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในปัจจุบันจะสรุปผลการประเมินเฉพาะภาพรวมของกระบวนวิชา คณะพยาบาล
ศาสตร์จึงเสนอให้มีการสรุปผลการประเมินแยกเป็นแต่ละ section เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละ section ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 ที่ประชุมขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ท าบันทึกเสนอขอหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย เพื่อ
จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
7.3    การเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
 ประธานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2557  
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยเปลี่ยนแปลงเวลาประชุม  จากเดิม  13.30 น.  เป็น  14.00 น.   
 
7.4    ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 ในวันที่ 
22 มกราคม 2558   
 

ปิดประชุมเวลา 12.25 น. 

 

         

 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


