
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 17/2555   

วันพฤหัสบดท่ีี 13 กันยายน 2555     
ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค าทอง ส านักงานมหาวิทยาลัย    

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
2.  รศ.อุษณีย์       ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา      รองประธานกรรมการ 
3.  อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์   รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
4.  อ.สาคร  เรอืนไกล ผู้ช่วยคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
5.  อ.สกล   เลี่ยมประวัติ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  กรรมการ 
6.  นายประพัฒน์ พิละกันทา แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์         กรรมการ  
7. น.ส.พันธุ์ระวี  สุจรติกุล แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์         กรรมการ 
8. ผศ.พิศมัย  อาวะกุลพาณิชย์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิจติรศิลป์                    กรรมการ 
9.  อ.ดร.อรัญญา  ศิรผิล แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสังคมศาสตร ์                   กรรมการ 
10.  นายพร  พรมมหาราช แทนผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉรยิวิริยะ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12.  อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่รยิะพันธ ์ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและบรกิารการศึกษา      

   คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
13. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ    
14. ผศ.ทพ. พิริยะ  เชิดสถริกุล รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร. จงจินตน์ รัตนาภนิันทชั์ย รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
     คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
16. รศ.พันทวี เชือ้ขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ศรสีุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการ 
18. อ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ แทนรองคณบดีฝา่ยการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร ์      กรรมการ 
19. อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะบรหิารธุรกจิ             กรรมการ 
20. อ.ดร.ประพัฒน์ชนม์ จรยิะพันธุ์  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์       กรรมการ 
21. ผศ.ดร.กรุณา รักษวิณ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์         กรรมการ 
22. อ.ศศิกานต์ ลิมปิต ิ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน   กรรมการ 
23. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์         กรรมการ 
24. อ.ศักดิ์ชาย  จินะวงค์ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
25. รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการพัฒนาหลักสูตร  
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.อัศวิณยี์  หวานจรงิ รองคณบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจติรศิลป์ 

http://www.ams.cmu.ac.th/th/index.php/contact/75-administrator/23-jongjin.html


 

2. ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล ประธานสาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร ์
3. อ.ณรงค ์ ศิขิรัมย ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ 
4. อ.ดร.อลงกรณ์  คูตระกูล อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์         
5. น.ส.นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์ พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์         
6. นายกรภัทร ์ บุญเรอืนยา พนักงานปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร ์
7. นางพัชรภิา ศิรอิาชารุง่โรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. น.ส.ธิดารัตน ์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการและกจิการพิเศษ    
2. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
4. ประธานสภาพนักงาน 
5. รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
6. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  

เริ่มประชุมเวลา 13.35   น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
1.1   เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการจัด
การศึกษาในระบบปกติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

1.2   สรุปผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ 
 ท่ี 21  

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร ์เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม
อิมพีเรียล แม่ปิง นั้น รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวให้ที่
ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
ครัง้ที่ 14/2555  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 



 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังขอ้คดิเห็น  - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนโยบาย 

5.1  แนวทางการจัดการเรยีนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 ประธานได้ขอให้ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ เพื่อที่จะได้ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ซึง่ผู้แทนของแต่ละคณะได้ให้ขอ้มูลดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาในภาพรวมแล้ว เห็นควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดกิจกรรมหลักเพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต เพื่อท่ีแต่ละคณะจะได้สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การพิจารณาจัดกจิกรรมให้เหมาะสมต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมเป็น
กระบวนวิชากลางของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หน่วยกิต เพื่อท่ีนักศึกษาแต่ละคณะ/สาขาวิชา
จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละท ากิจกรรมร่วมกัน  

3. การจัดกจิกรรมควรพิจารณาถึงแนวคิด Student Center โดยอาจน าแนวคิด Liberal Arts มาใช้
ในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ควรพิจารณาก าหนดกิจกรรมให้ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต ท้ังนี้ ควรก าหนดจ านวนกิจกรรมให้เหมาะสมด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียน
ของนักศึกษา 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
6.1    คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (MATH) 

คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป คอื 

 MATH 471  INTRODUCTION TO ACTUARIAL MATHEMATICS      3(3-0-6) 
    Pre :  MATH 370 or STAT 323 

 กระบวนวิชาได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2555 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MATH 471 และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังนี้ 



 

1. ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษควรปรับเป็น  “INTRODUCTION TO ACTUARIAL SCIENCE”  
2. ปรับแก้ไขค าว่า  “basic materials” ในค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหา             

กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 1 ให้สอดคล้องกับภาษาไทยท่ีใช้ค าว่า “ความรู้พื้นฐาน” 
3. หมวดท่ี 3 ให้ตรวจสอบการประเมินผลให้มคีรบทุกหัวข้อ 
4. ให้คณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของทุกหลักสูตรว่าได้มีการระบุข้อความท่ี

เปิดกว้างส าหรับกรณท่ีีมกีารเปิดกระบวนวิชาใหม่เพิ่มเติมหรอืไม่ และให้แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ส านักทะเบียนและประเมินผลทราบด้วย ท้ังนี้ หากไม่มีการระบุข้อความดังกล่าวไว้ ขอให้
ทางคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อบรรจุกระบวนวิชาท่ีเปิดใหม่ไว้ในหลักสูตรต่อไป    

 
6.2   คณะสังคมศาสตร์ขอปิดสอนกระบวนวิชา (GEO) 

คณะสังคมศาสตร์ขอปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 3 กระบวนวิชา  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้  เนื่องจากกระบวนวิชาดังกล่าวไม่ได้เปิด
สอนมาเกนิกว่า 5 ปี  และคณะได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีนักศึกษาตกคา้งในกระบวนวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. GEO 409  SEMINAR IN GEOGRAPHY 
2. GEO 435  GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS OBJECT-ORIENTED  

PROGRAMMING 
3. GEO 491  READING IN GEOGRAPHY 

 การปิดสอนกระบวนวิชาได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 9/2555  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา GEO 409, 435  และ 491 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 
 
6.3    คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรงุวิชาโทรัฐศาสตร ์
 ตามที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นั้น 
เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับแจ้งว่ามีบางหลักสูตรสาขาวิชาได้ก าหนดกระบวนวิชาเอกบังคับเป็นกระบวนวิชา
เดียวกันกับกระบวนวิชาเลือกในวิชาโทรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษามีจ านวนหน่วยกิตวิชาโทไม่ครบตามเงื่อนไข 
เนื่องจากกระบวนวิชาที่เรยีนถูกนับเป็นหน่วยกิตของวิชาเอกแล้ว 
 คณะรัฐศาสตร์ฯ จึงขอปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัสก่อน 54... ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

 จากเดมิ       ก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา GOV 111, 212, 311  และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6            
หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้GOV 213, 214, 303, 424 และ 491 

เปลี่ยนเป็น   ก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา GOV 111, 212, 311  และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6            
หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้GOV 213, 214, 330, 326, 411, 414, 424  และ 491 



 

 การปรับปรุงวิชาโทดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และ           
รัฐประศาสนศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ                 
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ โดยขอให้คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับแก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้องก่อนจัดท าเป็นประกาศวิชาโทต่อไป 

 
6.4    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (PSY) 

คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป คือ 

PSY 201  QUANTITATIVE ANALYSIS IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH  4(3-2-6) 
    Pre :  None 

 กระบวนวิชาได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PSY 201 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.5   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบ้านและชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยมีการปรับหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนในอนาคต เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชา
บ้านและชุมชนได้มีโอกาสและทางเลือกในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ  ท าให้จ านวน
หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึน้ จากเดมิ ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ เป็น  ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกติ 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2550 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551 และ 2553 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        36 หน่วยกติ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 35 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกติ  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 15 หน่วยกติ  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม           3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม           2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกติ 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน                 24 หน่วยกติ  2.1 วิชาแกน                                        24 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเอก                ไม่น้อยกว่า        54 หน่วยกติ     2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า           57 หน่วยกิต 



 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2550 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551 และ 2553 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 

          2.2.1 วิชาเอกบังคับ       30 หน่วยกติ 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกติ 

          2.2.1  วิชาเอกบังคับ      33 หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก      -เหมือนเดิม-  

    2.3 วิชาโท                    ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ     2.3 วิชาโท                                         -เหมือนเดิม- 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                               -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

    ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสรา้งหลักสตูร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บ้านและชุมชน และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. มคอ. 2 หน้า 14 ให้ตัดข้อความ “นักศึกษาเลือกเรยีนกระบวนวิชาในกลุ่มใดก็ได้ และสามารถ
เลือกจากกระบวนวิชาใดๆของสาขาวิชาบ้านและชุมชนท่ีเปิดสอนอีกก็ได้” ออก 

2. ให้ตัด ข้อ 2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกเลอืกทั่วไป ในโครงสร้างหลักสูตรออก โดยให้น ากระบวนวิชา
ในกลุ่มดังกล่าวไปเพิ่มในกลุ่มวิชาอื่นๆ แทน เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเพิ่มเติม และให้
เพิ่มข้อความ “และเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้อีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต” ในแต่ละ
กลุ่มวิชาด้วย 

3. มคอ. 2 หน้า 16 ตัดข้อความในข้อ 2.3.1  ออก 
4. ขอใหต้รวจสอบและปรับแก้ไขรายละเอียดกระบวนวิชาในภาคผนวกให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ

เอกสาร มคอ. 3 ท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
5. มคอ. 2 หน้า 55 ขอใหต้รวจสอบเกณฑ์ในข้อ 12 ท่ีระบุเป็น “3.5” ว่าถูกต้องหรอืไม่ 

 
6.6   คณะพยาบาลศาสตร์เสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2555 

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงจากข้อบังคับฉบับเดิมคอื ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วยการศึกษาส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2530 เพื่อให้ข้อบังคับมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551  และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่ง
ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544  และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2552 

(ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุม
ครัง้ที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 



 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2555 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียด
บางประการ และจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างข้อบังคับฉบับเดิม และ (ร่าง) ข้อบังคับฉบับ
ใหม่ ท้ังนี้ ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ประสานงานกับส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ     - ไม่ม ี

ปิดประชุมเวลา  17.45 น. 

 
 
 
 (นางเทพพร  สุค าวงั) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจยีวคุณ) 
 หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการพัฒนาหลักสตูร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


