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วันศุกร์ที 28 กรกฎาคม 2549
ณ  ห้องสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

---------------

ผู ้มาประชุม
1. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู้อ ํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
3. รศ.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
4. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
5. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
6. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล กรรมการ
7. ผศ.กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
8. อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมการ
9. รศ.ดร.เสน่ห์ ญาณสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
10. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
11. ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
12. รศ.พญ.ลําดวน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
13. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
14. ผศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
15. อ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
16. ผศ.ผุสดี ทรัพย์สาร กรรมการ
17. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
18. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ กรรมการ
19. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)
1. ประธานสภาอาจารย์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
9. รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูเ้ข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
2. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 13.50 น.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

.-

ระเบียบวาระที 1
1. มติสภามหาวิทยาลัย

5/2549 7 กรกฎาคม 2549 มีมติอนุมัติ
6

1.
.ศ. 2549

2. หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2549

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2549
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2549
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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2. มติทีปร ะชุ มคณบ ดี
1 /2549 เมือว ั นที มิถุนายน 2549 มีมติดังนี

1. เหน็ชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2549 โดยมีข้อสังเกตบางประการ

2. เห็นชอบการแก้ไขชือปร ิ ญญา ภา ษา อั งกฤษของหลั กสู ตร ศิ ลปศา สตรมหา บั ณฑ ิ ต สาขา วิ ชา
ภาษาไทย ดังนี

จากเดิม ชือปร ิ ญญา
ภาษาอังกฤษ ชือเ ต็ ม : Master of Arts (Thai Language)

ชือย่ อ : M.A. (Thai Language)
ชือปร ิ ญญา
ภาษาอังกฤษ ชือเ ต็ ม : Master of Arts (Thai)

ชือย่ อ : M.A. (Thai)
3. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2549

ระเบียบวาระที 2 7/2549

ประธานทีปร ะชุ มเ สนอใ ห้ คณะ กรรมกา รบร ิ หา รและปร ะสานง านว ิ ชากา ร พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม / 254 เมือว ั นที มิถุนายน 254 ตามรา

1. ผู ้เข้าร่วมประชุม
“อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะนิติศาสตร์” และให้ย ้ายไปอยู่ในส่วนของผู้มาประชุม

2. ผู ้เข้าร่วมประชุม “นางสิริกุล  ดํารงชาติ” เป็น
“นางศิริกุล  ดํารงชาติ”
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ระเบียบวาระที 3 เรือง สื บเ นื อง
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง เงือนไ ขการมี สิทธิ ได้ร ับกา รวั ดและประ เ มิ นผล

ในกระบวนวิชา

ยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2546 โดยมีรายละเอียดเพือพิ จารณา ตา มเ อกสารที เสนอต่ อทีประช ุ ม

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ข้อ 2. ให้แก้ไขข้อความจากเดิม “ 2548 เป็นต้นไป” เป็น “
ปีการศึกษา 254… เป็นต้นไป”

2. ข้อ 3.1 ให้แก้ไขข้อความจากเดิม “การศึกษาตามหลักสูตรในระบ
ภาคพิเศษ” เป็น “การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี”

3. ข้อ 3.2
“ให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา -

ประเมินผล 2 สัปดาห์แรกของ
ภาคการ-ศึกษาปกติ และภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน”

4. ให้แก้ไข “ปีการศึกษา 2548” เป็น “ปีการศึกษา 254…”

1.
80

F หรืออักษร U อัตโนมัติ
2. 80 ควรมี

การแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า โดยอาจระบุไว้ในคู่มือการลงทะเบียน(มชท. 30)

3.
80 หรือไม่อย่างไร

สําหรับ (ร่าง)
ปริญญาตรี พ.ศ. 25… และ (ร่าง)

ระเบียบวาระที 4 (ไม่มี)
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ระเบียบวาระที 5 เรือง เสนอเ พื อพิจ ารณา
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.254…

5.2 คณะศึกษาศาสตร์ขอปิดสอนวิชาโทสําหรับนักศึกษาทัวไป และวิ ชาโทสํ าหร ั บนั กศึ กษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ขอปิดสอนวิชาโทสําหรับนักศึกษาทัวไป และวิ ชาโทสํ าหร ั บนั กศึ กษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 2549 เป็นต้นไป ดังนี
1. ปิดสอนวิชาโทสําหรับนักศึกษาทัวไป

1.1 วิชาโทการศึกษาผู ้ใหญ่ เนืองจากคณะ ไม่ ได้ ดําเ นิ นกา รเ ปิ ดสอนมา ระยะหนึ งแล้ ว
1.2 วิชาโทการมัธยมศึกษา เนืองจากมี กา รเ ปิ ดสอนว ิ ชาโทใ หม่ แทน ค ื อ ว ิ ชาโท

การศึกษาภาษาไทย วิชาโทการศึกษาภาษาอังกฤษ วิชาโทการศึกษาภาษาฝรังเศส
วิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา วิชาโทการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิชาโทการศึกษา
วิทยาศาสตร์

. ปิดสอนวิชาโทสําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
-

โดยการขอปิดสอนวิชาโทดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษา-
ศาสตร์ เมือว ั นที  กรกฎา คม 254 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารทีเสนอ ต่อทีปร ะชุ ม

มัธยมศึกษาสําหรับนั
2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติต่อไป

5.3 คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 1 กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา

ที 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ
- PSY 110 PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 3(3/3-0/0)

Pre: None; for Non-Majors only
โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ ใน

4/2549 เมือวันที 11 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

PSY 110
2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป



-6-

5.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา

ที 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ

- ENV 415 WATER AND WASTEWATER TREATMENT 3(3/3-0/0)
จากเดิม Pre: ENV 412; and ENV 316 or ENV 413

Pre: ENV 312 and ENV 316

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์
5/2549 เมือว ั นที 28 มิถุนายน 2549

ENV 415
2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที เรือง อืนๆ  (ไม่ มี)

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


