
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  8/2552 

วันจันทรท่ี 18 พฤษภาคม 2552 
ณ  หองประชุม SCB 2100 ช้ัน 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1.  ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม    รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
      ประธานที่ประชุม  
2.  รศ.ดร.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพาณิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4.   ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5.  รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7.  ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
8.  ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                 กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.ย่ิงมณ ี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
11. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
12.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
12. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13.  รศ.พันทว ี  เช้ือขาว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
14.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
15.  ผศ.สพญ.วรรณา  สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
16.  ผศ.ดร.ระว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 
17. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
18.  รศ.พิษณ ุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
19.  นางเทพพร สุคําวัง รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.  นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1.  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.  ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
4.  รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  
5.  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย    
7. รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร  
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
9. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการสื่อสารมวลชน  
10. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  
   

เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี.้- 
   

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552         
มีมติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง 2 ป) ตั้งแตปการศึกษา 2552       
เปนตนไป และใหนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 7/2552  
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน     
การประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที ่1 พฤษภาคม 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง – ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  – ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาภาพพิมพ 
สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาจิตรกรรม 

 คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) จํานวน 5 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาภาพพิมพ สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชา
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จิตรกรรม ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามรายละเอียดดังนี ้
 

1. สาขาวิชาศิลปะไทย 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    39 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หนวยกิต 
 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      6 หนวยกิต 
 4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    3 หนวยกิต 

2. สาขาวิชาการออกแบบ 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    39 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หนวยกิต 
 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      6 หนวยกิต 
 4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    3 หนวยกิต 

3. สาขาวิชาภาพพิมพ 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หนวยกิต 
 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   9 หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      6 หนวยกิต 
 4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    3 หนวยกิต 

4. สาขาวิชาประติมากรรม 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หนวยกิต 
 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      3 หนวยกิต 
 4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    3 หนวยกิต 

5. สาขาวิชาจิตรกรรม 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หนวยกิต 
 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      3 หนวยกิต 
 4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    3 หนวยกิต 
 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป โดยการ  
แจงเวียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 
พ.ศ. 2552) จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาภาพพิมพ 
สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาจิตรกรรม ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขดังนี ้

 1. สาขาวิชาประติมากรรม ใหปรับแกไขเอกสารหลักสูตร สมอ.08 ดังนี ้
1) หนา 2, 4 และ 7 ใหปรับแกไขช่ือกระบวนวิชา ว.วท.114 เปน “วิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอมในโลกปจจุบัน” 
2) หนา 3 ปรับแกไขจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาศึกษาท่ัวไป  จากเดิม 39     

หนวยกิต เปน 30 หนวยกิต 
3) ใหปรับลดจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากเดิม 12 

หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต และปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จากเดิม 3 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต ท้ังนี้ ใหปรับแกไขโครงสราง
หลักสูตร ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรใหม 
ตารางโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข และแผนกําหนดการศึกษาให    
มีความสอดคลองกัน 

 2. สาขาวิชาจิตรกรรม ใหปรับลดจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จากเดิม 12 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต และปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จากเดิม 3 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต ท้ังนี้ ใหปรับแกไข
โครงสรางหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรใหม 
ตารางโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข และแผนกําหนดการศึกษาให            
มีความสอดคลองกัน 

 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

     (นางเทพพร  สุคําวัง)                                  (รองศาสตราจารย พิษณุ  เจียวคุณ)  
รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร                     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
         สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          
           ผูบันทึกรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


