
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ครั้งที่  18/2552 

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 

ณ  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์        ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ  

3.  รศ.ดร.กรองกาญจน์  อรุณรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

4.    นางสาวสุรางค์   เสมอใจ แทนรองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  

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

6.  รศ.รัตนา ณ ล าพูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

7.  ผศ.ดร.ผ่องฉว ี ไวยาวัจมัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ 

8.  ผศ.ดร.ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

9.  รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน   รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์                                   กรรมการ 

10. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

11.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

12. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

13.  รศ.พันทวี   เชื้อขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

14.  ผศ.ดร.รวี ลงกานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 

15.  นางสรัสนันท์  ตั้งไพศาลสัมพันธ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี 

    คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 

16.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

     คณะการสื่อสารมวลชน           กรรมการ 

17. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

18. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสุนทร ี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด  

3.  ประธานสภาพนักงาน  

4.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์    

6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                  

7.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  

9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

10.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์   
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11.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิตศิาสตร์   

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 
1. ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ MIS ส าหรับการกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 2   

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ MIS ส าหรับการกรอก

แบบฟอร์ม มคอ. 2 ว่าขณะนี้แบบฟอร์มในระดับปริญญาตรีมีอุปสรรคคือ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของ

Curriculum Mapping  ท าให้ต้องออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของความรับผิดชอบหลัก และรับผิดชอบรอง  ซึ่งต้องใช้

เวลาในการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์   ส าหรับแบบฟอร์มในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

โครงสร้างที่แตกต่างไปจากของระดับปริญญาตรี  คาดว่าจะแล้วเสร็จและให้ทดลองใช้ภายในเดือนมกราคม 2553   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2552  

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม

2552 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยขอปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 2 ให้แก้ไขจาก “ตามเอกสารที่เสนอต่อประชุม” เป็น “ตามเอกสารที่
เสนอต่อทีป่ระชุม”  

2. หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 บรรทัดที่ 3 ให้เพ่ิมเติม จาก “พ.ศ. 255” เป็น “พ.ศ.2551” 
3. หน้า 7 ข้อ 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับแก้ไข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ข้อ 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วน

หลักสูตรใหม่ จาก “ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” เป็น “ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต” 

4. หน้า 11  ย่อหน้าสุดท้าย มติที่ประชุม ข้อ 1  แก้ไขหน่วยกิตกระบวนวิชา PHPS 256  เป็น 

3(2-3-4) 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง   

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

- ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้ง

ต่อไป    

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1  คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  จ านวน 

1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป คือ 

706100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 1(0-3-1) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

 ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ

ต่อไป ดังนี ้

1. แผนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ตัดค าว่า  “ต่อ 1 หน่วยกิต”  ออก 

2. ปรับตัวเลขที่อยู่ท้ายชื่อกระบวนวิชาในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษจากเลขโรมันเป็นเลขอารบิก 

 

5.2  คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 6 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   NGC 312   COMMUNITY NURSING 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม Pre: NGID 202 

    เปลี่ยนเป็น Pre: NGID 202 or NGID 204 

      2) ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4)    

 2. NGM 311 GERONTOLOGICAL NURSING  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม Pre: NGID 202 

    เปลี่ยนเป็น Pre: NGID 202 or NGID 204 

       2) ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 3. NGOB 311   NURSING MIDWIFERY I 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: NGID 202 and NGID 211 

   เปลี่ยนเป็น Pre: NGID 202 or NGID 204; and NGID 211 

       2) ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 4. NGP 311   PEDIATRIC NURSING I 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: NGID 202 and NGID 211 

   เปลี่ยนเป็น Pre: NGID 202 or NGID 204; and NGID 211 
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  2) ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 5. NGAD 313   NURSING PROFESSION LAWS AND ACTS AND RELATED LAWS 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: NGID 202 

   เปลี่ยนเป็น Pre: NGID 202 or NGID 204 

       2) ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 1(1/1-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2) 

 6. NGID 203   HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: NGID 202 

   เปลี่ยนเป็น Pre: NGID 202 or NGID 204 

       2) ลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  

ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงกระบวนวิชา NGC 312, NGM 311, NGOB 311,  

NGP 311, NGAD 313 และ NGID 203 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

 

 5.3  คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 

 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 

 5.4  คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 คณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ซึ่ง

เป็นการปรับกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มีความ

เหมาะสมย่ิงขึ้นและลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาลง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม  ไม่น้อยกว่า 255 หน่วยกิต เป็น  

ไม่น้อยกว่า 248 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมน่อ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

9 หน่วยกิต 

1.3  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 1.3  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

1.4  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

12 หน่วยกิต 1.4  กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่นอ้ยกว่า 215 หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า  212 หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน 66 หน่วยกิต 2.1  วิชาแกน -เหมือนเดิม- 

2.2  วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 2.2  วิชาเอก         146 หน่วยกิต 

 -  เอกบังคับ 137 หน่วยกิต  -  เอกบังคับ 138 หน่วยกิต 

 -  เอกเลือก         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  -  เอกเลือก         8 หน่วยกิต 

2.3  วิชาโท  (ถ้ามี) ไม่ม ี 2.3  วิชาโท  (ถ้ามี) ไม่ม ี

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 12-21) 

2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร  

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 23-26) 

 

โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า 

คณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2552  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะแพทยศาสตร์ด าเนินปรับแก้ไขหลักสูตร   แล้วน ามาพิจารณาในการ

ประชุมคร้ังต่อไป  ดังนี้ 

1. จัดส่งเอกสารขอปรับปรุงกระบวนวิชาและการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ เพื่อให้ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแจ้งเวียนกระบวนวิชาซ้ าซ้อนและน าเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาในคราวประชุมคร้ังต่อไป 

2. ให้ปรับข้อมูลงบประมาณตามแผน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ตรวจสอบข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าที่เป็นปัจจุบัน  และเมื่อปรับปรุงหลักสูตรแล้ว       

ของทุกภาควิชา เนื่องจากข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก 

4. ปรับข้อมูลปีที่ส าเร็จการศึกษาในตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าในล าดับที่ 249-262  

ให้เป็นป ีพ.ศ. 

5. หัวข้อภาระงานสอน ให้ใช้ว่า “ภาระงานการสอน (หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)”   โดยการ

ค านวณจ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์  ให้เป็นไปตามประกาศ  อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             

ที่ 036/2542  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลั ย   

(ตามเอกสารแนบ) 
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5.5  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา    

 

- ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้ง

ต่อไป    

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ    ไม่ม ี

 

ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 

 

 

 

           (นางพัชริภา  ศิริอาชารุ่งโรจน์)                                   (รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ) 

                    นกัวิชาการศกึษา                                        ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             

             ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                         

 

 


