
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ครั้งท่ี  12/2552 

วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2552 
ณ  หองประชุมตะวัน กังวานพงศ อาคารยุทธศาสตร  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 
--------------- 

 
ผูมาประชุม 
1.  ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
      ประธานที่ประชุม 
2.  รศ.ดร.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3.   ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
4.  นางมะลิวรรณ ชัยชนะ แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
5.  รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ชรินทร ม่ังคั่ง รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7.  ผศ.สุนันทา รัตนาวะดี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
8.  ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                 กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
11. รศ.พญ.สุปรียา  วงษตระหงาน  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                   กรรมการ 
12. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
13.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
14. รศ.วัชร ี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
15.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
16. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
17.  ผศ.ดร.ระว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 
18. นางสาวมัลลิกา   กัญญธพาณิชย แทนรองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตร ี     
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
19. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
20. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
   คณะนิติศาสตร   กรรมการ 
21.  รศ.พิษณ ุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
22.  นางเทพพร สุคําวัง รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์    สุขะหุต สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.  นางพัชริภา ศิริอาชารุงโรจน นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.  นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2.  ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3.    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด   
4.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
5.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย   
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
7.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
8.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการสื่อสารมวลชน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี.- 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     -  ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2552  
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 11/2552  เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2552  ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข  ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากการ
พิจารณาเรื่องปญหาการลงทะเบียนหลังกําหนดเปนกรณีพิเศษตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมครั้งที่ 
11/2552   ประธานที่ประชุมจึงขอใหสํา นักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาปรับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับใหม ใหครอบคลุมปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับ
การลงทะเบียน  รวมถึงประกาศ และระเบียบตาง ๆ ที่ออกกอนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
2551 มีผลบังคับใช  ซึ่งตองปรับแกไขใหมทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนือ่ง  
 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2552 เม่ือวันที่ 
3 สิงหาคม 2552 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเสนอขอมูลปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน 
การสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เพื่อใหมหาวิทยาลัย
รับทราบขอมูลและหาแนวทางแกไขตอไป และมหาวิทยาลัยไดสั่งการใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะเรียนในแตละกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดผานการสํารวจจากคณะ/วิทยาลัยมาแลวเม่ือวันที่ 5 
มีนาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลว และไดมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับปรุง
ขอมูลตารางสําหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใหใกลเคียงความเปนจริง    
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นชอบวาขอมูลดังกลาวยังไมสมบูรณ จึงเห็นควรใหสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แจงขอมูลดังกลาวกลับไปยังคณะเพื่อใหคณะตรวจสอบและยืนยันขอมูลอีกครั้งหน่ึง  และ
ขอใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานขอมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผลดวย เพื่อจะไดทราบ
ขอมูลกระบวนวิชาที่มีการลงทะเบียนลวงหนา  โดยมีขอสังเกตจากท่ีประชุม  ดังนี้ 
 1.  กระบวนวิชา DART 271  สังคีตวิจักษ  ซึ่งระบุวามีจํานวนนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตรท่ี
คาดวาจะลงทะเบียนเปนวิชาเลือกจํานวน  50 คน นั้น  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแจงวา



 

เวลาเรียนของกระบวนวิชาดังกลาวตรงกับกระบวนวิชาบังคับอ่ืนของนักศึกษา จึงทําใหนักศึกษาไม
สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 ได  ท้ังนี้ ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสาน
แจงใหคณะวิจิตรศิลปทราบตอไป 
 2.  กระบวนวิชา PHIL 277  ไมมีจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบและรับฟงขอคิดเห็น 

  4.1 (ราง) มคอ.2 แบบเสนอรายละเอียดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงเวียนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ น้ัน 

 
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ 2033/2552 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 แตงต้ังคณะทํางานกําหนด          

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม Thai 
Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd) ประกอบดวย  

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานคณะทํางาน 
2. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
3. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล คณะทํางาน 
4. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ คณะทํางาน 
5. ผศ.ดร.ชรินทร  ม่ังคั่ง คณะทํางาน 
6. อ.นิตยา  สุวรรณรัตน คณะทํางาน 
7. รศ.ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน คณะทํางาน 
8. รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วัฒเนสก คณะทํางาน 
9. ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต คณะทํางาน 
10. รองผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ 
11. นางเทพพร  สุคําวัง คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวมธุรส  กัลยา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะทํางานมีหนาทีดั่งน้ี 
1. กําหนดแบบฟอรมรายละเอียดและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร กระบวนวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม ใหชัดเจน และครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแนวทางที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

2. จัดทําแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒ/ิสาขาวิชาน้ันๆ หรือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
 คณะทํางานฯ ไดจัดทํา (ราง) แบบฟอรมการเสนอรายละเอียดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(มคอ. 2) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฟอรมดังกลาว โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 



 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมตเิห็นชอบในหลักการ (ราง) มคอ.2  ตามท่ีเสนอ โดยให
ปรับแกไขรายละเอียดบางประการ  โดยมอบใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการปรับแกไข
และแจงใหสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทราบเพ่ือจัดทําแบบฟอรมในระบบ CMU-MIS  ตอไป   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.2 คณะสังคมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะสังคมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังน้ี 
1. เปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ 
 1) SA 434 (159434) SOCIETY CULTURE AND MEDIA    โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแต

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 สืบเน่ืองจากคณะสังคมศาสตรไดเสนอขอเปดสอนกระบวนวิชา SA 434 MEDIA 
CULTURE AND SOCIETY และคณะการสื่อสารมวลชนแจงวาเน้ือหากระบวนวิชาดังกลาวมี
ความซ้ําซอนกับกระบวนวิชา MC 103 คิดเปนรอยละ  46.66   และกระบวนวิชา         
MC 406 คิดเปนรอยละ 53.33   ซึ่งเกินกวาเกณฑที่กําหนด และคณะกรรมการบริหาร
และประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552  เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 
2552 มีมติใหคณะการสื่อสารมวลชน คณะสังคมศาสตร และสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดวิธีการในการปรับปรุงเน้ือหาของกระบวนวิชาให
เหมาะสม น้ัน 
  คณะสังคมศาสตร คณะการสื่อสารมวลชน และสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไดมีการประชุมรวมกันเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และไดแนวทางในการปรับแกไข
รายละเอียดกระบวนวิชา SA 434 ตามรายงานการประชุมดังแนบ     
   บัดน้ี   คณะสังคมศาสตรแจงวาไดดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดกระบวนวิชา 
SA 434 โดยเปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาเปน “SOCIETY CULTURE AND MEDIA” และ
แกไขเน้ือหากระบวนวิชาตามความเห็นของที่ประชุมขางตน ซึ่งคณะการสื่อสารมวลชนได
ตรวจสอบแลว พบวามีความซ้ําซอนไมเกินเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 
 2) GEO 107(154107) WORLD AND GLOBAL CHANGE     โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 3 
มิถุนายน 2552 

                   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังน้ี 
  1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน 

และรหัสกระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
  2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 
 3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอน

ของเน้ือหากระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับ     
กระบวนวิชาของคณะอ่ืนแตอยางใด 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ 
 - TS 499 (151499) INDEPENDENT STUDY IN THAI STUDIES  โดยขอใหมีผลบังคับใช

ยอนหลังตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป การปรับปรุง   
กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ



 

สังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม  2552 โดยมี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

 1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิต 
   จากเดิม         3(3/3-0/0) 
  เปล่ียนเปน 3(3-0-6) 

 2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอน 
 จากเดิม Pre:   TS 409 (151409) 
  เปล่ียนเปน Pre:   TS 301 (151301) or TS 409 (151409) 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมต ิ 
1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา SA 434 โดยใหปรับแกไขเง่ือนไขท่ีตองผานกอนใน  
 เคาโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยใหสอดคลอง 
 กัน  และกระบวนวิชา  GEO 107   ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา TS 499 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย 
 อนุมัติตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  -  ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา 17.20 น. 
 
 
 
 
     (นางเทพพร  สุคําวัง)                                  (รองศาสตราจารย พิษณุ  เจียวคุณ)  
รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร               รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
         สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          
           ผูบันทึกรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 



 



 

 


