
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่  5/2553 

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553  

ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

3. นางอมรา อิสระชาญพาณิช รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

4. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

5. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี กรรมการ 

6. รศ.รัตนา ณ ล าพูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 

7. ผศ.ดร.ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

8. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ 

9. นายพร พรหมมหาราช แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

11. รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

12. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพการศึกษา และวิชาการ  

    คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

13. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

14. รศ.ดร.สุพร จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

15. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

16. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

17. ผศ.ดร.ระวี ลงกานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 

18. ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะการส่ือสารมวลชน         กรรมการ 

19. นางบุญรัตน ์ แก้วเชาว์รัมย์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

20. รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ 

21. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

22. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   

23. อ.นันทสิทธ์ิ   กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะการส่ือสารมวลชน 

24. นางณัฐวรรณ ใบบัว รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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25. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

26. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2. ผูอ้ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์    

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์  

7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์   

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

1.1 ก าหนดการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระบบ CMU-MIS 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ

การน าเข้าข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้การบันทึกข้อมูลดังกล่าวโดย

คณะ/วิทยาลัย มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดการท างานซ้ าซ้อน สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาฐานข้อมูล

ด้านหลักสูตรของส่วนงาน และเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการสอนในอนาคต นั้น 

 บัดนี้ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล ซึ่งคณะ/

วิทยาลัย สามารถกรอกข้อมูล มคอ. 2 และ มคอ. 3 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ตามช่วง

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม –  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง      -  ไม่ม ี

  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ    

4.1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  จากการสัมมนาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย  
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 เชียงใหม่ ประจ าปี 2552 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2552 เรื่อง CMU : 

University of Excellence เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัด

เชียงราย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาดังกล่าวไปยัง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น 

  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2552 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการสัมมนาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจ าปี 2553 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Development 

Strategies for University of Excellence) ต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ข้อบังคับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ตามที่ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ข้อบังคับทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อบังคับว่าด้วยชื่อปริญญาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่นั้น    

 บัดนี้ การจัดท าร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว และเพื่อให้การเสนออนุมัติ

ข้อบังคับดังกล่าวทันมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จึงขอเสนอ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับทางวิชาการ จ านวน 5 ฉบับ ก่อนน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ตามล าดับดังนี้ 

1. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

2. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2553 

3. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 

4. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 

5. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2553 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับทั้ง 5 ฉบับ  โดยให้ประสานกับ

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับแก้ไขรายละเอียดเอกสารให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ     –  ไม่มี 

 

ปิดประชุมเวลา 19.45 น. 
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     (นางเทพพร  สุค าวัง)                                  (รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ)  

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

         ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


