
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ครั้งที่  16/2552 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 

ณ  ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ (ห้องประชุม 2) ส านักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์   รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพ

การศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์           ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ  

3. นางอมรา อิสระชาญพาณิช   รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

4.  รศ.ดร.สรศักดิ์      ลี้รัตนาวลี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

5.  อ.ดร.คมศกัดิ ์    เมฆสมุทร   แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

6.  นางนิทราพร        อุตตโม แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ

มนุษยศาสตร์          กรรมการ 

7.  ผศ.ดร.ผ่องฉว ี ไวยาวัจมัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ 

8.  ผศ.กันต์              พูนพิพัฒน์   แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์  

 กรรมการ 

9. ผศ.ดร.เทพินทร ์พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 

10.  ผศ.ดร.ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

11.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

12.  รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน   รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์                                   กรรมการ 

13. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

14.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

15. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

16.  รศ.พันทวี   เชื้อขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

17.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

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

19.  อ.ชานนท ์ ชิงชญานุรักษ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 

20.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   

     คณะการสื่อสารมวลชน   กรรมการ 

21.  นายอุดมศักดิ ์ เรืองรอง แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

22.  รศ.พิษณ ุ          เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

23. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสุนทร ี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1.  รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  

2.    รองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.  ประธานสภาพนักงาน  

4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

6.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิตศิาสตร์   

 

เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.  คณะบริหารธุรกิจขอชะลอการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  คณะบริหารธุรกิจรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีคณะ

ผู้เชี่ยวชาญท าการวิจัยและอยู่ระหว่างการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เพื่อให้

สถาบันต่าง ๆ น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน 

สามารถเทียบเคียงกันได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้เชิญตัวแทน

จากแต่ละสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชีทั่วประเทศเข้าร่วมประชาพิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น

ส าคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เพื่อท าการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (มคอ. 1) และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเพื่อด าเนินการปรับแก้ไข และท าการ

ประชาพิจารณ์อีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชีนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

สกอ. และสภาวิชาชีพบัญชีก าหนด  บัณฑิตสาขาการบัญชีที่จบการศึกษาจึงจะมีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพ

ทางการบัญชี  

 ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องกับเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี คณะบริหารธุรกิจจึงขอชะลอการปรับปรุงหลักสูตรบัญชี

บัณฑิตและกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยขอใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่คณะบริหารธุรกิจใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ส าหรับปีการศึกษา 2553 ไปก่อน 

  ที่ประชุมรับทราบ  และมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจไปพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวน

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ได้

เรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการของคณะที่รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในการที่จะต้องเปิดสอนกระบวนวิชาเดิม

และกระบวนวิชาใหม่ควบคู่กัน 

  

2.  การก าหนดชื่อปริญญา 
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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยปริญญาในสาขาวิชา ข้อบังคับ และประกาศในเร่ืองใดๆ ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า จะต้องด าเนินการ

ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  พ.ศ. 2549 (ฉบับที่  2) 

พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ปรับปรุงชื่อปริญญาของ

สาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยยกร่างข้อบังคับว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดังนั้น 

เพื่อให้การก าหนดชื่อปริญญาในร่างข้อบังคับดังกล่าวมีความถูกต้อง ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน

การสอนในคณะต่างๆ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ สกอ. จึงขอให้ทุกคณะไปพิจารณา

ว่า ในแต่ละคณะจะมีการให้ปริญญาในสาขาวิชาใด ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  โดยใน

ส่วนของปริญญาเอกนั้น ขอให้ชี้แจงด้วยว่า การก าหนดใช้ชื่อปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” และ “วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต/  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ปริญญาทางวิชาชีพ” มีความแตกต่างกันอย่างไร และให้แจ้งผลการ

พจิารณาให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2552  

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

2552 ตามเอกสารที่เสนอต่อประชุม  

 ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับแก้ไขชื่อและรหัสกระบวนวิชาที่ปรากฏในรายงานการประชุม

เนื่องจากข้อมูลที่คณะฯ เสนอมามีข้อผิดพลาดบางประการ ซึ่งคณะฯ จะได้ท าบันทึกแจ้งให้ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทราบต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอ 

และมีมติรับรองรายงานการประชุมที่ปรับแก้ไข   

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ 

 คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

และนักศึกษาทั่วไป โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 
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จากเดิม ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

  1. วิชาบังคับ   9 หน่วยกิต 

   PHOT 210, 211, 418 

  2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

   PHOT 202, 242, 243, 315, 321, 322, 331, 332, 344, 353, 354,  

   416, 417 

เปลี่ยนเป็น       ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ       9 หน่วยกิต 

   PHTO 101, 102, 407 

  2. วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

   PHTO 204, 213, 214, 316, 321, 416 

  โดยการขอปรับปรุงวิชาโทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิจิตรศิลป์ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทศิลปะการถา่ยภาพตามที่เสนอ โดยให้แก้ไข

ค าว่า “วิชาบังคับเลือก” เป็น “วิชาเลือก”  และให้จัดท าเป็นประกาศวิชาโทเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม

ต่อไป 

 

 5.2  คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชาจ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 1.   CLME 513   EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE I  

  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: For fourth or fifth year Medical students 

   เปลี่ยนเป็น Pre: For fourth, fifth or sixth year Medical students 

 2. CLME 514    EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE II  

  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: For fourth or fifth year Medical students 

   เปลี่ยนเป็น Pre: For fourth, fifth or sixth year Medical students 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CLME 513 และ CLME 514 ตามที่

เสนอ และให้น าเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัติต่อไป 
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 5.3  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2553 เป็นต้นไปจ านวน 6 กระบวนวิชา คือ 

1) BIOL 143 BIOLOGY FOR NURSING STUDENTS 
2(2-0-

4) 

2) BIOL 145 BIOLOGY FOR DENTISTRY STUDENTS   
2(2-0-

4) 

3) BIOL 146 BIOLOGY LABORATORY FOR DENTISTRY STUDENTS 
1(0-3-

0) 

4) PHYS 131 PHYSICS FOR ASSOCIATED MEDICAL SCIENCES STUDENTS I   
2(2-0-

4) 

5) PHYS 132 PHYSICS FOR ASSOCIATED MEDICAL SCIENCES STUDENTS II  
2(2-0-

4) 

6) PHYS 

135 
PHYSICS FOR DENTAL STUDENTS           

2(2-0-

4) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว

ประชุมคร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 คร้ังที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และคร้ังที่ 

12/2552 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2552 และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 2) รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 

3) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ าซ้อนของ เนื้อหา

กระบวนวิชาแล้ว ไม่ปรากฏว่ากระบวนวิชาดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่นแต่

อย่างใด 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

  1. เห็นชอบการเปิดกระบวนวิชา BIOL 143, 146 และ PHYS 131, 132, 135 ตามที่เสนอ และให้

น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

         2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดกระบวนวิชา BIOL 145 โดยให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น 

“BIOLOGY FOR DENTAL STUDENTS” แล้วให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

         3. เห็นชอบในหลักการ การเปิดกระบวนวิชา BIOL 146 โดยให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น 

“BIOLOGY LABORATORY FOR DENTAL STUDENTS” แล้วให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

 5.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรบัปรุงกระบวนวิชาและขอเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่ม

วิชาการเรียนรู ้   ผ่าน กิจกรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และขอเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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 1.  ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 6 กระบวนวิชา ดังนี้ 

 1.   MN 271 ROCK MECHANICS  

 1)  ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(2/2-1/3) 

    เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

 

 2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา

กระบวนวิชา  

    ตามเอกสารแนบ 

 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

 2. IE 300 INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS FOR   

  INDUSTRIAL ENGINEERS  

1)  ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม Pre: ME 211 and 282 

    เปลี่ยนเป็น Pre: ME 211 

 3. IE 330   ENGINEERING ECONOMY  

1)  ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  
     ตามเอกสารแนบ 

 4. IE 391   INDUSTRIAL ENGINEERING TRAINING  

1)  เปลี่ยนรหัสกระบวนวิชา เป็น IE 400 

2)  ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-3-6) 

 5. IE 416   PRODUCTIVE MAINTENANCE ENGINEERING  

1)  ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  
     ตามเอกสารแนบ 
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 6. IE 435     SAFETY ENGINEERING  

1)  ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม Pre: ENGR 101 

    เปลี่ยนเป็น Pre: None 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 

 

         2. เปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จ านวน 4 กระบวนวิชา ดังนี้ 

1)  259191   สร้างเสริมศักยภาพยุววิศวกร  1(0-3-1) 

2)  259192   สร้างเสริมศักยภาพวิศวกรมืออาชีพ 1(0-3-1) 

3)  259193   การพัฒนาตนเองด้วยวิถีพุทธ 1(0-3-1) 

4)  259194   การรังสรรค์ค่านิยมที่ดีในการเป็นวิศวกรประกอบการ 1(0-3-1) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MN 271, IE 300, IE 330, IE 416 และ IE 435  ตามที่

เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา IE 391 โดยให้ปรับแก้ไขลักษณะหน่วยกิต จากเดิม 

3(0-3-6) เป็น 3(0-9-0) และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เ ห็นชอบในหลั กการ  การ เ ปิดสอนกระบวนวิ ชาศึ กษาทั่ ว ไป กลุ่ มวิ ชาก าร เรี ยนรู้ 

ผ่านกิจกรรม  259191, 259192, 259193 และ 259194   โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนน าเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

  1) ให้ปรับแก้ไขแผนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของทุกกระบวนวิชา จากเดิม  “โดยมี    

        จ านวนชั่วโมงกิจกรรมรวมท้ังหมดไม่เกิน 45 ชั่วโมง ต่อ 1 หน่วยกิต” เปลี่ยนเป็น 

      “โดยมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมรวมท้ังหมด 

   ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อ 1 หน่วยกิต” 

  2) ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชา 259191, 259192, 259193 และ 259194 

        ดังนี้ 

รหัส 

กระบวนวิชา 

ชื่อกระบวนวิชาเดิม ชื่อกระบวนวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 

259191   สร้างเสริมศักยภาพยุววิศวกร  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กิจกรรม 1 

 



 

-8- 

รหัส 

กระบวนวิชา 

ชื่อกระบวนวิชาเดิม ชื่อกระบวนวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 

259192   สร้างเสริมศักยภาพวิศวกรมืออาชีพ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กิจกรรม 2 

259193   การพัฒนาตนเองด้วยวิถีพุทธ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กิจกรรม 3 

259194   การรังสรรค์ค่านิยมที่ดีในการเป็นวิศวกรประกอบการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กิจกรรม 4 

 

     3) ให้ปรับแก้ไขเกณฑ์การตัดสินผลของกระบวนวิชา 259191, 259192, 259193  

        และ 259194 เป็น S และ U 
 

 5.5  คณะทันตแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยปรับเนื้อหาของ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 234 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า225 

หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมน่อ้ยกว่า 37 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วย

กิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วย

กิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไมน่อ้ยกว่า 191 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   ไมน่้อยกว่า               44 

หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาชีพ                 ไมน่้อยกว่า 147 หน่วยกิต  2.2 วิชาชีพ                   ไม่น้อยกว่า148 หน่วยกิต 

  - วิชาชีพบังคับ                              ไม่ม ี   - วิชาชีพบังคับ        ไม่น้อยกว่า     147 หน่วย

กิต 

  - วิชาชีพเลือก                               ไม่ม ี   - วิชาชีพเลือก         ไมน่้อยกว่า   1 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                       ไม่ม ี  2.3 วิชาโท               - 

เหมือนเดิม- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    - 

เหมือนเดิม- 
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 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันต-

แพทยศาสตร์ ในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต

แพทยศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

 5.6  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

ส านักทะเบียนและประมวลผล เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2553  มาเพื่อพิจารณา โดย (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

และมีการปรับสาระของข้อบังคับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป  โดย

มีประเด็นดังนี ้

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับ- ปริญญาตรี  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 

2. การก าหนดระบบการศึกษาครอบคลุมหรือไม่ และควรก าหนดให้มีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
หรือไม่ 

3. การก าหนดหน่วยกิต   และการโอนหน่วยกิตในระบบสากล 

4. การก าหนดใช้ค าว่า “กระบวนวิชา” หรือ “รายวิชา”   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ    ไม่ม ี

 

ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 

 

 

     (นางเทพพร  สุค าวัง)                                          (รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจยีวคุณ)  

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

         ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา                                         ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

           ผู้บันทกึรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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