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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
-----------------จํานวน 51 กระบวนวิชา
คณะมนุษยศาสตร์
จํานวน 1 กระบวนวิชา
ม.ศท.141 (050141) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม
HUGE 141
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(0-6-2)

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่
ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนา
ในด้านเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการทํางานเป็น
ทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและ
จิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นองค์ประกอบที่
สําคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
Participation in activities which help develop student quality and promote life skills both
inside and outside university. Students can apply the obtained knowledge to increase their self–
consciousness, be aware of the human value, develop their personality, foster team spirit, and have
ethics and morale. This knowledge will guide them to live with physical and mental happiness.
They will adopt public mind, self- and social awareness. Activities to promote desirable attributes
within graduates are academic – related programs, recreation, sports and health promotion, service
and environment, and art and culture, etc.
คณะศึกษาศาสตร์
ศ.ล.121 (057121)
EDPE 121

จํานวน 17 กระบวนวิชา
ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Football for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล การเล่น
ฟุตบอลในตําแหน่งต่างๆ การประยุกต์เล่นกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ กติกาทั่วไปในการเล่นกีฬาฟุตบอล การ
วิเคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอลและการเข้าร่วมทีมฟุตบอลในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่น
และผู้ดูที่ดีในกีฬาฟุตบอล
The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to
play in each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches
and participation at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 122 (057122)

ว่ายน้ําเพื่อชีวติ และการออกกําลังกาย

1(0-3-0)

2
EDPE 122

Swimming for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

การออกกํ าลังกายเพื่อสุ ขภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุ่นร่างกายในกีฬาว่ายน้ํา หลักการหายใจและการ
เคลื่อนไหวในน้ํา การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการว่ายน้ําท่าต่างๆ การช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายต่างๆ จากการว่าย
น้ํา การวิเคราะห์ท่าทางการว่ายน้ํา การว่ายน้ําเพื่อสุขภาพและการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ําในระดับต่างๆ ประโยชน์
และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาว่ายน้ํา
The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath
under water and physical movements to swim in each style. Help others to swim safely. Swimming
for health and in competition. The advantage, manners and regulations of Swimming are involved.
ศ.ล. 123 (057123)
EDPE 123

วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Volleyball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาวอลเลย์บอล
การวอลเลย์บอลในตําแหน่งต่างๆ การใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่นวอลเลย์บอล กติกาทั่วไปและการนับ
คะแนนในกี ฬ าวอลเลย์ บ อล การประยุ ก ต์ เ ล่ น กี ฬ าวอลเลย์ บ อลในรู ป แบบต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ เ กมการแข่ ง ขั น
วอลเลย์บอลและการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีใน
กีฬาวอลเลย์บอล
The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to
play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring
Volleyball. Benefits of playing Volleyball at different levels. Analyze and participate in Volleyball
competition tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 125 (057125)
EDPE 125

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Rhythmic Activities for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวของร่างกายในลักษณะต่างๆ การ
เคลื่อนไหวของร่างกายให้เข้ากับจังหวะและเสียงดนตรี การเต้นรําพื้นเมืองของประเทศต่างๆ การเต้นลีลาศในจังหวะ
ต่างๆ มารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห์ท่าทางการเต้นลีลาศจังหวะต่างๆ การร่วมงาน
ลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบต่างๆ
The principles of exercise for health through Rhythmic activity. Body movements with music.
Folk dances and social dances. Social manners and dancing’s regulations. Analyze the type of social
dances. Participate and organize social dance parties.
ศ.ล. 126 (057126)
EDPE 126

บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Basketball for Life and Exercise

1(0-3-0)

3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

ไม่มี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาบาสเกตบอล
การเล่นบาสเกตบอลในตําแหน่งต่างๆ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กติกาการเล่นบาสเกตบอลทั่วไป
การประยุกต์เล่นกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันบาสเกตบอลและการเข้าร่วมแข่งขัน
บาสเกตบอลในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล
The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to
play in different positions, safety, and regulations. Analyze and participate in basketball competition
tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 127 (057127)
EDPE 127

แบดมินตันเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
Badminton for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาแบดมินตัน การ
จับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีลูกแบดมินตันในลักษณะต่างๆ กติกาแบดมินตันทั่วไปและการนับ
คะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกต์เล่นกีฬาแบดมินตันในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบดมินตัน
และการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน
The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How
to hold the racquet and movements to hit the shuttlecock. Analyze and participate in badminton
competition tournaments. The advantages, manners, regulations and scoring system & service of
badminton game are involved.
ศ.ล. 128 (057128)
EDPE 128

เทนนิสเพื่อชีวติ และการออกกําลังกาย
Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส การจับไม้
และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีเทนนิสในลักษณะต่างๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส
การประยุกต์เล่นกีฬาเทนนิสในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทนนิสและการเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสใน
ระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to
hold the racquet and movements to hit the tennis ball. Analyze and participate in Tennis
competition tournaments. The advantages, manners, regulations and scoring system & service of
Tennis game are involved.
ศ.ล. 129 (057129)
EDPE 129

เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Table Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาเทเบิ้ล
เทนนิส การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีเทเบิ้ลเทนนิส ในลักษณะต่างๆ กติกาทั่วไปและการนับ
คะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทเบิ้ล

4
เทนนิสและการเข้าร่วมแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬา
เทเบิ้ลเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How
to hold the racket and movements to play Table tennis. Analyze and participate in Table tennis
competition tournaments. The advantages, manners, regulations and scoring system of Table tennis
game are involved.
ศ.ล. 130 (057130)
EDPE 130

กอล์ฟเพื่อชีวติ และการออกกําลังกาย
Golf for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-0)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬากอล์ฟ การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬากีฬากอล์ฟ การ
จับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายในการตีกอล์ฟในลักษณะต่างๆ กติกาการเล่นกอล์ฟทั่วไปและการนับคะแนนใน
กีฬากอล์ฟ การประยุกต์เล่นกีฬากอล์ฟ ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ท่าทางในการตีกอล์ฟและการเข้าร่วมแข่งขัน
กอล์ฟในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬากอล์ฟ
The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play
Golf, stance & position, rules & regulations, match play, advantages of playing golf. Analyze the
stance & position and participate in Golf tournaments. The advantages, manners, regulations and
scoring system of Golf game are involved.
ศ.ล. 131 (057131)
EDPE 131

การออกกําลังกายและสุขภาพ
Exercise and Health
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(1-3-0)

ความสําคัญของการออกกําลังกาย และสุขภาพ แนวทางในการออกกําลังกาย การออกแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกกําลังกาย และภาวะสุขภาพ
The importance of excise and health. Approach to exercise, design of exercise for health
and exercise for Health. Exercise and health status evaluation.
ศ.ล. 132 (057132)
EDPE 132

ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม
Happy Life in Camping
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(1-3-0)

ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ค่า ยพั กแรม ปรั ช ญา และ วัต ถุ ป ระสงค์ ของค่ า ยพัก แรม ประเภทของค่า ยพั ก แรม
กิจกรรมต่างๆที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ และการอนุรักษ์ การวางแผนจัดค่ายพักแรม
การเป็นผู้นําค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดค่ายพักแรม
An introduction to camping philosophy and objectives. Kinds of camping activities. Nature
study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. Camping
evaluation and practice camping activities.
ศ.ล. 133 (057133)
EDPE 133

นันทนาการ เพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life

2(1-3-0)

5
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของนันทนาการ ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้นํานันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การประเมินผลนันทนาการ
และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ
An introduction to recreation for quality of life. Philosophy and objectives of recreation.
Kinds of recreation and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life.
Recreation evaluation and recreation practice.
ศ.ล. 134 (057134)
EDPE 134

ออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
Muscle Building with Weight Training
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(1-3-0)

การออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เครื่องมือ และเทคนิคการออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก การจัด
โปรแกรมการออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก การออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก และการประเมินการออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก
Muscle building with weight training. Equipment and techniques of weight training. Weight
training program management. Exercise with weight training and weight training evaluation.
ศ.ล. 135 (057135)
EDPE 135

แอโรบิกส์เพื่อสุขภาพ
Aerobic Exercise for Health
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(1-3-0)

การออกกําลังกายและการออกกําลังกายแบบแอโรบิกส์ ประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกส์ การ
ออกแบบการออกกําลังกายแบบแอโรบิกส์เพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินการออกกําลังกายแบบแอโรบิกส์
Exercise and aerobic exercise. Benefits of aerobic exercise and design of aerobic exercise for
physical fitness. Evaluation of aerobic exercise.
ศ.ศท. 101 (099101) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
EDGE 101
Student Quality Development through Activities I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การจัดทําโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้างความเป็นครูอุดมคติ
ไทยในการฝึกภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
Building the volunteer camp project emphasize to integrate the teaching knowledge on
enhancing for the Thai teacher pattern in order to practice a leadership, team work and learning
management for the disadvantage educational area.
ศ.ศท. 102 (099102) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
EDGE 102
Student Quality Development through Activities II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)
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การจั ด กิ จ กรรมที่ แ สดงความเป็ น พลเมื อ งดี เ ป็ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ครู ต ามปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นคุณลั กษณะของครูที่ดีและ
พลเมืองที่พึงประสงค์
Building the good citizenship activities and enhancing a teacher characteristic of Chiang Mai
University’s determination relating to love, kindness and goodness for everyone in order to a good
teacher and desirable citizen.
ศ.ศท.103 (099103) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
1(0-3-1)
EDGE 103
Student Quality Development through Activities III
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน นักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) หรือไม่น่าพอใจ (U)
The activities participation for the teacher characteristic development and students have to
do base on the component on the standard of teacher profession. The evaluations are satisfactory
(S) or unsatisfactory (U).
คณะวิจิตรศิลป์
จํานวน 2 กระบวนวิชา
วจ.ศป.116 (109116) การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 1
FAGE 116
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตให้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านจิตสํานึก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีจิตสาธารณะ สํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านการเรียนรู้จากการทํากิจกรรม
Activities to develop students in terms of moral and ethical behaviors create students’
public consciousness for the development of social, community and disadvantaged people. The
additional skills and life experience in taking part in social development, art, culture, local wisdom,
environmental preservation and community economy will help the students to have mental
development plus morality and ethnic to cooperate with other as teamwork. The students will be
service minded, self responsibility towards community and the disadvantage people through these
activities.
วจ.ศป.117 (109117) การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2
FAGE 117
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(0-6-2)

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิต ให้เกิดจิตอาสา มีส่วนร่วมพัฒนารับใช้สังคม
ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านจิตสํานึกที่ดี มี
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คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีจิตสาธารณะ สํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ชุมชน
และผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมและนําความรู้ความสามารถไปดําเนินกิจกรรม ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม และอาจเป็นกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน
The development of students in the area of morality, ethic, art, culture, local wisdom,
environmental preservation, local economy, skills strengthening and life experience will enhance
the service mind and participation in service provided to society, community and the disadvantaged
people. The students can adapt the knowledge from experiencing the various activities leading to
the development in moral, ethical and teamwork conscience plus service mind, self responsibility,
and the responsibility towards society and disadvantaged people. The students will attend the
activity under the supervision of the advisor or the responsible instructor of that activity. Especially,
the students can link their knowledge while attending the activity. The students can take part in the
activity managed by the private organization or the governmental organization.
คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 กระบวนวิชา
ว.วท.191 (201191) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม
SC 191
STUDENTS QUALITY DEVELOPMENT TRHOUGH ACTIVITIES
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(0-6-0)

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่
ถูก จั ด ขึ้ น ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นส่ ว นประกอบที่ ดี ที่ ทํา ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ว มในช่ ว งเวลาของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรมต่างๆ ไป
พัฒนาในด้านเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการ
ทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of
personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based
economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or
private organizations.
ว.วท.192 (201192) ดอยสุเทพศึกษา
SC 191
DOI SUTHEP STUDY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

1(0-3-0)
ไม่มี

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการอนุรักษ์ : พื้นที่อนุรักษ์
การฟื้นฟูป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Studying about Doi Suthep in 4 aspects, which are physical aspect: geology, biological
aspects, ecosystems and biodiversity; social and cultural aspects; religion and anthropology; and
conservation aspect: conservation area, forest restoration, eco-tourism, and relationship between
Doi Suthep and Chiang Mai University.
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน 5 กระบวนวิชา
วศ.ท. (259191)
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
ENGR 191
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการที่จะเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีในการสร้างสรรค์สังคม มีความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย และ
มีความรักในคณะ และมหาวิทยาลัย
Specify the description in regard to the following Activities to promote student disciplinary in
addition to development of personal healthy, perfect mental, moral principal and code of conduct.
Good recognition for creating better society. Ability to live with sufficient and safety. To provide
contribution to faculty and university.
วศ.ท. 192 (259192) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
ENGR 192
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเตรีย มความพร้ อ มของนั ก ศึก ษาที่ จ ะสํา เร็ จ การศึก ษาเป็ นวิศ วกรที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม มี
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน มี สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ส มบู ร ณ์ มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ นการสร้ า งสรรค์ สั ง คม มี
ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย
Specify the description in regard to the following Activities to prepare forth year student for
high quality engineer emphasis knowledge and ethic. Develop an ability for real career with
compose of physical and mental health. Good recognition for creating better society. Ability to live
with sufficient and safety.
วศ.ท. 193 (259193) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
ENGR 193
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันโดยยึดหลักคุณธรรมนําชีวิต การ
นําหลักมงคลชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพ พัฒนาปัญญา คุณภาพชีวิต และสังคม เพื่อชีวิตที่มี
ความสุข สันติสุขจากภายใน เพื่อสร้างสังคมส่วนรวมที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
Specify the description in regard to the following Activities to promote student disciplinary
in addition to development of personal healthy, perfect mental, moral principal and code of
conduct. Good recognition for creating better society. Ability to live with sufficient and safety. To
provide contribution to faculty and university.
วศ.ท. (259194)
ENGR 194

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 4
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 4
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)
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หลักการสร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการทํางาน และการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิศวกรประกอบการที่ดี
โดยเน้นการรังสรรค์ความเป็นวิศวกรประกอบการที่ดี และเน้นการประเมินศักยภาพของตนเอง ผ่านการทํากิจกรรม
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสร้างเสริมสมรรถภาพภายใน (ทัศนคติ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง) ที่จําเป็น
ซึ่งจะเป็นตัวสร้างและผลักดันให้มีการแสดงพฤติกรรมและมีอุปนิสัยค่านิยมที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ต่อไปในอนาคต
Specify the description in regard to the following Activities to promote skills/moral and
ethical behaviors in addition to development of personality, art and culture, local wisdom,
environmental preservation as well as community-based economy by students under supervision
of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations.
วศ.ท. 195 (259195) ยุววิศวกรกับการพัฒนาชุมชน
ENGR 195
JUNIOR ENGINEERS AND COMMUNITY DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การนําความรู้เชิงทฤษฎีมาใช้ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการทํากิจกรรมของนักศึกษา เพื่อ
นําไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีจิตสํานึกดีในการสร้างสรรค์สังคม
เกณฑ์การวัดผลแบ่งเป็นสองลําดับขั้นคือ ลําดับขั้นผ่าน (S) ลําดับขั้นตก (U) และลําดับขั้น P
This course involves the use and application of theoretical knowledge regarding social and
environmental development as part of student activities, which will lead to the development of
engineers with a social consciousness.
The evaluation can be classified as: pass (S), fail (U) and P, using the following assessment.
คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน 2 กระบวนวิชา
ก.กษ. 100 (400100) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
AGRI 100
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่
จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเกี่ยวกับการ
สร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพเข้าใจการทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิต
สาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
The “Student Quality Development through Activities” is a general education course aiming
at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. In order to
promote skills/moral and ethical behaviors in addition to the development of personality, art and
culture, local wisdom, environmental preservation, as well as community-based economy by
students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private
organizations.
ก.กษ. 101 (400101) การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2

1(0-3-1)
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AGRI 101

LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

ไม่มี

การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่
จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเกี่ยวกับการ
สร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพเข้าใจการทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิต
สาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
The “Student Quality Development through Activities” is a general education course aiming
at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. In order to
promote skills/moral and ethical behaviors in addition to the development of personality, art and
culture, local wisdom, environmental preservation, as well as community-based economy by
students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private
organizations.
คณะทันตแพทยศาสตร์
จํานวน 3 กระบวนวิชา
ท.ศป.111 (428111) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
DSDA 111
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะและประสบการณ์ ชี วิ ต ของการศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยโดยการเตรียมตนเองในการศึกษาและการดําเนินชีวิต การปรับตัว การควบคุมตนเอง ในการศึกษาและการ
ดําเนินชีวิต การมีวินัยในตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม
This course is designated to develop students’ skill and experience of studying and living in
the university by attending activities. The activities encourage the students to be able to adapt and
manage themselves to cope with new experiences and a new lifestyle in the university, by
developing good discipline, relationships, effective team work experience and social responsibility.
ท.ศป.112 (428112) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
1(0-3-1)
DSDA 112
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สามารถทํ าให้นักศึ กษา
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมให้เกิดการเข้าใจในความหมายของชีวิต และธรรมชาติของมนุษย์ การใช้คุณธรรม
จริยธรรม เป็นหลักในการดําเนินชีวิต การพัฒนาจิต การสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ การมี
สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตนเพื่ออยู่อย่างเป็นสุขในสังคมปัจจุบัน
This course aims to develop the quality of students by instructing students to understand
the meaning of life and of human nature, persuading students to apply moral and ethical principles
and ethical principles and values to their lifestyle and improving students’ minds to realize the
value of humanity. In addition, students will be advised on their responsibilities toward the
community and how to live peacefully in society.
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ท.ศป.113 (428113) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
DSDA 113
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES III
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมไปพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านต่างๆ ของตนเอง เพื่อดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การทํางานเป็นทีม
การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
This course aims to develop the students’ personality and to help them learn from the
activities to develop qualities to enable them to lead a happy life, as demonstrated by effective
teamwork, being successful leaders and good followers, and developing efficient working habits. In
addition, students will be advised on their responsibilities toward themselves, the community and
the environment.
คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน 3 กระบวนวิชา
ภ.พก. 100 (460100) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
PHDA 100
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างขึ้น มีทักษะการใช้ชีวิต ปลูกฝัง
การมีจิตสาธารณะ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือเป็นการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง หรือ ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะ ในฐานะต่างๆ ประเมินผลด้วยลําดับขั้น S
และ U
Participation in activities arranged by the Faculty of Pharmacy and/or Chiang Mai University
in order to facilitate pharmacy students to be knowledgeable persons, widen their visions, enhance
their life skills, promote their public mind as well as moral and ethical behaviours and their health.
Participation in certain activities offered by Chiang Mai University Student Union or Pharmacy
Student Union may be accepted. Evaluation granted as S and U.
ภ.พก. 201 (460201) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
PHDA 201
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างขึ้น มีทักษะการใช้ชีวิต ปลูกฝัง
การมีจิตสาธารณะ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือ เป็นการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง หรือ ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะ ในฐานะต่างๆ ประเมินผลด้วยลําดับขั้น S
และ U
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Participation in activities arranged by the Faculty of Pharmacy and/or Chiang Mai University
in order to facilitate pharmacy students to be knowledgeable persons, widen their visions, enhance
their life skills, promote their public mind as well as moral and ethical behaviours and their health.
Participation in certain activities offered by Chiang Mai University Student Union or Pharmacy
Student Union may be accepted. Evaluation granted as S and U.
ภ.พก. 202 (460202) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
PHDA 202
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES III
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างขึ้น มีทักษะการใช้ชีวิต ปลูกฝัง
การมีจิตสาธารณะ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือ เป็นการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง หรือ ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะ ในฐานะต่างๆ ประเมินผลด้วยลําดับขั้น S
และ U
Participation in activities arranged by the Faculty of Pharmacy and/or Chiang Mai University
in order to facilitate pharmacy students to be knowledgeable persons, widen their visions, enhance
their life skills, promote their public mind as well as moral and ethical behaviours and their health.
Participation in certain activities offered by Chiang Mai University Student Union or Pharmacy
Student Union may be accepted. Evaluation granted as S and U.
คณะเทคนิคการแพทย์ จํานวน 2 กระบวนวิชา
ทน.วก. 101 (516101) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
IT 101
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ถูกจัดเป็นส่วนประกอบที่ดีที่ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาใน
ด้านการสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการทํางานเป็นทีม มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยเป็นการให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม และ/หรืออาจร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
หรือเอกชน
The students participate in the activities during the academic year for improving their quality
of life in the University. All activities will promote conscience, awareness of human value, and
personality development. In addition, these activities will enable the understanding of team work,
social cooperation, public contribution, morality, and ethical standards that can be applied for their
physical and mental wellness. The students will also be responsible for oneself and public. All
activities will be assigned under the supervison of the advisors and/or joint supervision with the
government or the private organization.
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ทน.วก. 102 (516102) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
IT 102
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ถูกจัดเป็นส่วนประกอบที่ดีที่ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาใน
ด้านการสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการทํางานเป็นทีม มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยเป็นการให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม และ/หรืออาจร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
หรือเอกชน
The students participate in the activities during the academic year for improving their quality
of life in the University. All activities will promote conscience, awareness of human value, and
personality development. In addition, these activities will enable the understanding of team work,
social cooperation, public contribution, morality, and ethical standards that can be applied for their
physical and mental wellness. The students will also be responsible for oneself and public. All
activities will be assigned under the supervison of the advisors and/or joint supervision with the
government or the private organization.
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 3 กระบวนวิชา
พย.ศท. 101 (571101) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
NGGE 101
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี
ความรักในสถาบัน มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้จักทํางานเป็นทีม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
Participating in the student development activities will promote desired graduates’
characteristics in students which include institutional admiration, good relationship with other, team
working, becoming person with virtue, morality and public mind, good attitudes toward the
profession and responsibility toward one-self and society.
พย.ศท. 102 (571102) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
NGGE 102
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร
วิชาชีพและสังคม สามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างสมบูรณ์
Participating in the student development activities will promote complete nursing
graduates’ characteristics in students which include leadership, becoming person with virtue and
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morality in nursing profession, responsibility toward one-self, professional organization and society
and ability to maintain self reliance, work with others and good working performance.
พย.ศท. 103 (571103) มิตรภาพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
NGGE 103
Friendship and being together
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(0-6-2)

แนวคิดและทฤษฎีความสุข และการเข้าใจมนุษย์ โดยเน้นการฝึกพัฒนาจิตใจ และความสัมพันธ์เพื่อรักษา
มิตรภาพ รวมถึงหัวใจสําคัญของการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
The concept and theory of happiness, understanding humanity, emphasize on practicing in
mind and relationship development for maintaining friendship, including the essential strategies of
living well with the others.
คณะเศรษฐศาสตร์
ศศ.103 (751103)
ECON 103

จํานวน 3 กระบวนวิชา
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

ส่งเสริมความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจชุมชน โดยผ่านการเรียนรู้จากการทํากิจกรรม
To promote students’ morals, ethics, acknowledgement of art and culture, local wisdom,
environmental preservation as well as community-based economy through activities.
ศศ.104 (751104)
ECON 104

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

ส่งเสริมความเข้าใจด้านจิตสาธารณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผ่านการเรียนรู้จากการทํากิจกรรม
To promote students’ public contribution, personality development, environmental
preservation, as well as sufficiency economy through classroom activities.
ศศ.105 (751105)
ECON 105

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

ส่งเสริมความเข้าใจด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และวิสาหกิจ
ชุมชน โดยผ่านการเรียนรู้จากการทํากิจกรรม
To prepare students to the labor market, personality development, as well as community
enterprise through classroom activities.
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 2 กระบวนวิชา
อ.อก.101 (610101) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
AG 101
Student Quality Development through Activities I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม หมวดจิตสาธารณะ ภาวะผู้นํา ศิลปะการสื่อสาร หมวดศิลปวัฒนธรรม หมวดสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต
หมวดเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ หมวดนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกระบวนวิชาตามประกาศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นการให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม และ/หรืออาจร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐ/เอกชน โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) หรือไม่น่าพอใจ (U)
Students attend activities to develop their quality in various aspects including consolidation
of good morality and ethics, public conscience, leadership, communication skill, art and culture,
physical and mental health, academic capability skill, recreation and other aspects. The activities in
each aspect have to be approved by the course administrative committee in accordance with the
declaration by the Faculty of Agro-Industry. The students will perform the activities under the
supervision of academic advisors and/or joint supervision with the external organization of both
public and private sectors. The assessment result may be satisfactory (S) or unsatisfactory (U).
อ.อก.102 (610102)
AG 102

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
Student Quality Development through Activities II

1(0-3-1)

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม หมวดจิตสาธารณะ ภาวะผู้นํา ศิลปะการสื่อสาร หมวดศิลปวัฒนธรรม หมวดสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต
หมวดเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ หมวดนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกระบวนวิชาตามประกาศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นการให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม และ/หรืออาจร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐ/เอกชน โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) หรือไม่น่าพอใจ (U)
Students attend activities to develop their quality in various aspects including consolidation
of good morality and ethics, public conscience, leadership, communication skill, art and culture,
physical and mental health, academic capability skill, recreation and other aspects. The activities in
each aspect have to be approved by the course administrative committee in accordance with the
declaration by the Faculty of Agro-Industry. The students will perform the activities under the
supervision of academic advisors and/or joint supervision with the external organization of both
public and private sectors. The assessment result may be satisfactory (S) or unsatisfactory (U).
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 กระบวนวิชา
สถ.ส.105 (801105) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
ARCT 105
Student Quality Development through Activities I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(0-6-2)
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การศึกษาประวัติศาสตร์กิจกรรมล้านนา รูปแบบการทํากิจกรรม การจัดการกิจกรรม การถ่ายทอดแนวคิดทาง
วัฒนธรรมไปสู่การออกแบบงานกิจกรรม มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการทํางานเป็นกลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําไปใช้ เป็ นแบบอย่างในการดํ ารงชีพในอนาคต ได้ อย่ างมีความสุ ข ทั้ งร่ างกายและจิ ตใจ พร้อมทั้ งมีจิต
สาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
Study history of Lanna activities, patterns and management of activity. Transfer cultural
concept to activity design. Develop personality, understanding of teamwork, moral and ethics for
future healthy and happy life. Develop public mind and self and social responsibility.
สถ.ส.106 (801106) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
ARCT 106
Student Quality Development through Activities II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

ฝึกปฏิบัติการจัดการกิจกรรมล้านนาร่วมสมัย โดยเข้าร่วมกับชุมชนภายนอก มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจ
การทํ า งานเป็ น ที ม
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ น แบบอย่ า งในการดํ า รงชี พ ในอนาคต
ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
Practice contemporary Lanna activities by working with communities. Develop personality,
understanding of teamwork, moral and ethics for future healthy and happy life. Develop public
mind as well as self and social responsibility.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 2 กระบวนวิชา
ร.ท. 101 (140101) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
PG 101
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

2(0-6-2)

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆ
ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นส่วนประกอบที่ ดีที่ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมในช่ วงเวลาของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไป
พัฒนาในด้านเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจในการ
ทํางานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
Participation in activities related to the development of the students’ quality in order to
enhance their skills and experiences. Activities are held both inside and outside of the University to
encourage student participation. These activities allow students to apply knowledge gained from
classroom experiences, create awareness, recognize human value, develop personality, understand
teamwork, responsible for oneself and society, and increase their moral and ethical understanding
to live happily with physical and mental well being.
ร.ท. 102 (140102) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
1(0-3-1)
PG 102
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆ
ที่ ถูกจัดขึ้ นทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย เป็นส่วนประกอบที่ดีที่ทํ าให้นักศึ กษามีส่วนร่ วมในช่วงเวลาของ
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การศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ไป
พัฒนาในด้านเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจในการ
ทํางานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
Participation in activities related to the development of the students’ quality in order to
enhance their skills and experiences. Activities are held both inside and outside of the University to
encourage student participation. These activities allow students to apply knowledge gained from
classroom experiences, create awareness, recognize human value, develop personality, understand
teamwork, responsible for oneself and society, and increase their moral and ethical understanding
to live happily with physical and mental well being.
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จํานวน 2 กระบวนวิชา
ศท.ศท. 100 (955100) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
ATGE 100
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาทั้ ง กิ จ กรรมหลั ก และกิ จ กรรมเลื อ กที่ จั ด ขึ้ น ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเป็น
เจ้าของโครงการไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาประกอบด้วย กิจกรรมด้านจริยธรรม
คุณธรรมและจิตอาสา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
สันทนาการและกีฬา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภาวะผู้นําและทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา
ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านอารมณ์ สังคม ความถนัดทางวิชาการ ความมีวินัยที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม และผู้ใกล้ชิด เข้าใจวิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
Students participated in student development program both in major and alternative
activities set up in and out of Chiang Mai University, focusing on joining activities at College of Arts,
Media and Technology not less than 75%. Activities for student development comprises of ethical
and voluntary activities, educational activities, cultural and environmental activities, skill-building
and sport activities, supporting democracy and leadership and life skill activities, and boosting up
discipline activities. These activities would result in the improvement of students in good behavior
in emotional and social expression including discipline accepted by society and family. In addition,
students know how to work with others. Students would become happy, ethical, moral, public
service-minded, responsible to self and others and have high emotional quotient.
ศท.ศท. 101 (955101) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
ATGE 101
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(0-3-1)

นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาทั้ ง กิ จ กรรมหลั ก และกิ จ กรรมเลื อ กที่ จั ด ขึ้ น ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเป็น
เจ้าของโครงการไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาประกอบด้วย กิจกรรมด้านจริยธรรม
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คุณธรรมและจิตอาสา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
สันทนาการและกีฬา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภาวะผู้นําและทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา
ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านอารมณ์ สังคม ความถนัดทางวิชาการ ความมีวินัยที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม และผู้ใกล้ชิด เข้าใจวิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
Students participated in student development program both in major and alternative
activities set up in and out of Chiang Mai University, focusing on joining activities at College of Arts,
Media and Technology not less than 75%. Activities for student development comprises of ethical
and voluntary activities, educational activities, cultural and environmental activities, skill-building
and sport activities, supporting democracy and leadership and life skill activities, and boosting up
discipline activities. These activities would result in the improvement of students in good behavior
in emotional and social expression including discipline accepted by society and family. In addition,
students know how to work with others. Students would become happy, ethical, moral, public
service-minded, responsible to self and others and have high emotional quotient.
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