
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่  1/2553 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 

ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2.   ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

3.  รศ.ดร.สรศักด์ิ ลี้รัตนาวล ี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

4.  อ.ดร.คมศักด์ิ     เมฆสมุทร   แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

5.  รศ.รัตนา ณ ล าพูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.ผ่องฉว ี ไวยาวัจมัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ 

7.  ผศ.สนุันทา   รัตนาวะดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์   กรรมการ 

8.  นางศิริกุล ด ารงชาติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 

9.  ผศ.ดร.ย่ิงมณี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

10.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

11. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

12.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

13. รศ.ดร.สุพร     จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

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

15.  ผศ.ดร.รวี ลงกานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 

16.  อ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   

    คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 

17.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 

18.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

     คณะการสื่อสารมวลชน           กรรมการ 

19. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

20.  รศ.พิษณุ           เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  น.ส.ยุพเรศ รัตนทยา นักวิชาการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน 

2.   นายคมฤทธิ ์ เฉียบแหลม เลขานุการหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

3.   อ.ทยากร อินทร์อุดม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ 

4. นายชยกฤต หิริสัจจะ เลขานุการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

5.    นางสุนทร ี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.  นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน ์ นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 

1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

2.  รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  

3.    รองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. รองผู้อ านวยการส านักหอสมดุ  
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5.  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์                                    

6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  

8.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์   

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาป่วย) 

1. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1. การปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัดคลินิก 

คณะเทคนิคการแพทย์และบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอขอปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชากายภาพบ าบัดคลินิก เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้ก าหนดจ านวนรับตามแผนปีละ 30 คน  

แต่ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2546-2550 และ 2552 มีจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ า 

(จุดคุ้มทุน) ที่ก าหนดไว้คือ จ านวน 4 คน ประกอบกับปัจจุบันไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 

มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่  11/2552 เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2552 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบ าบัดคลินิก  

ที่ประชุมรับทราบ   

 

2. การอนุมัติให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอรายชื่ อนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา  

ซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

ปริญญาเอก   จ านวน    2 คน 

ปริญญาโท   จ านวน   67 คน 

มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2552 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุัติให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนรวม 69 คน โดยเป็นปริญญาเอก 2 คน และปริญญาโท 67 คน ตามที่เสนอ  

ที่ประชุมรับทราบ   

 

3. สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังที่ 2 พ.ศ.2553 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษาได้จัด

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นั้น 
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บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษาได้

ก าหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 ในการนี้ได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ที่ 504/2552 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 ลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2552 และได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553  

ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้า

ร่วมการประชุมดังกล่าว คือ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

 

ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมหลัก เห็นชอบให้มีการจัดปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานประกอบการ และน าเสนอในที่ประชุม 

3. การน าเสนอผลงานวิจัยด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือทั้ง 9 เครือข่าย 

4. การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดีเด่นด้านสหกิจศึกษา โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 
ก) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- สถาบัน/หน่วยงานดีเด่น 

- ผู้บริหารดีเด่น 

- บุคลากรดีเด่น 

- อาจารย์นิเทศดีเด่น 

- โครงงานดีเด่น 

- นักศึกษาดีเด่น 

ข) สถานประกอบการ 
- สถานประกอบการดีเด่น 

- ผู้บริหารดีเด่น 

- บุคลากรดีเด่น 

- ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงดีเด่น 

 

 โดยให้แต่ละเครือข่ายเสนอชื่อสถาบัน/สถานประกอบการ ตามที่ระบุ และคณะท างานจะพิจารณา

คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2553 ซึ่งสถานที่จัดงาน ที่ประชุมเห็นชอบให้จัด ณ  

ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยในพิธีเปิดการประชุมจะได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี  มาเป็นประธานใน

พิธีและปาฐกถาพิเศษ และมีการลงนามประกาศปฏิญญาในงานดังกล่าวด้วย  

 มติที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งเครือข่ายสหกิจศึกษา

ให้พิจารณาเสนอผู้มีสิทธิได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลดีเด่นด้านสหกิจศึกษา   และรวบรวมข้อมูล 

เสนอทีป่ระชุมอีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่ามีคณะใดที่มีสหกิจศึกษา และจะ

ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19/2552  

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม2552 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่ 1 แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 1 จาก นายวรวิชญ์  จันทร์ฉาย เป็น 
อาจารย์วรวิชญ์  จันทร์ฉาย 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่อง   

 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และหลักสูตร    

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553) 

 ตามที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  

2552 นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      

แอนนิเมชัน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน ามา

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  ตามข้อสังเกตของที่ประชุม   

 บัดนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว และได้น าเสนอเพื่อ

พิจารณาตามรายละเอียดดังแนบ 

 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคงเดิม คือ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ตามรายละเอียด   การปรับปรุง

ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หนว่ยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนว่ยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                                      6 หนว่ยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

                                                      9 หนว่ยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                    15 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 92 หนว่ยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่           95 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 25 หนว่ยกิต  2.1 วิชาแกน 28 หนว่ยกิต 

 2.2 วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า 67 หนว่ยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

  - วิชาเอกบังคับ 49 หนว่ยกิต   -วิชาเอกบังคับ                       46 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกวา่  18 หนว่ยกิต   - วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                    -ไม่ม-ี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    - เหมือนเดิม-                                   

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 10-17) 

 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 18-21) 

 

 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามญัครั้งที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2552 

 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา-

เฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต เป็น  

ไม่น้อยกว่า132 หน่วยกิต ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนว่ยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนว่ยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                                   12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 18 หนว่ยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                     6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                      7 หนว่ยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า      93 หนว่ยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า      94 หนว่ยกิต 

 2.1 วิชาแกน 31 หนว่ยกิต  2.1 วิชาแกน 32 หนว่ยกิต 

 2.2 วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า    62 หนว่ยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 

  - วิชาเอกบังคับ 50 หนว่ยกิต   - วิชาเอกบังคับ                     38 หนว่ยกิต 

  - วิชาเอกเลือก   ไมน่้อยกวา่      12 หนว่ยกิต   - วิชาเอกเลือก   ไมน่้อยกวา่     24 หนว่ยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                    -ไม่ม-ี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    - เหมือนเดิม- 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 8-15) 

 

 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
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(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 16-19) 

 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามญัครั้งที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2552 

 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 131 

หน่วยกิต ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนว่ยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไมน่้อยกว่า 32 หนว่ยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

                                                   15 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                                     6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                                                     6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               

                                                     9 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

                                                     5 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หนว่ยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      - เหมือนเดิม- 

 2.1 วิชาแกน 24 หนว่ยกิต  2.1 วิชาแกน - เหมือนเดิม- 

 2.2 วิชาเอก    2.2 วิชาเอก              

            แผน 1 สหกิจศึกษา           แผน 1 สหกิจศึกษา 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หนว่ยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ             - เหมือนเดิม- 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ยกว่า  36 หนว่ยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก              - เหมือนเดิม- 

            แผน 2 การค้นคว้าแบบอิสระ           แผน 2 การค้นคว้าแบบอิสระ 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 24 หนว่ยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมน่้อยกว่า 45 หน่วยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก             - เหมือนเดิม- 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                    -ไม่ม-ี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    - เหมือนเดิม- 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 12-23) 

 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 24-29) 

 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามญัครั้งที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2552 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรตามที่เสนอ และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 2  ในเล่มหลักสูตร  หัวข้อที่ 6  ตัด วันที่สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  เมื่อ 
พ.ศ. 2552  ออกเนื่องจากเป็นข้อมูลเก่า 

2. ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  ต้องเป็นกรรมการร่างหลักสูตรด้วย 

3. ปรับการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงในหน้าที่ 6 ของเล่มหลักสูตร โดยตัดข้อที่ 1 ออก  แล้วย้าย    
กลยุทธ์ของข้อที่ 1  ไปเพิ่มไว้ในข้อที่ 2 

4. ปรับข้อความในการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

5. งบประมาณตามแผนย้อนหลัง 3 ปี  ให้แยกงบประมาณออกเป็นงบประมาณของแต่ละหลักสูตร 
6. ให้เพิ่มแผนก าหนดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

7. แหล่งข้อมูลผู้มีส่วนได้-*เสีย  ไม่ได้ระบุว่าได้ข้อมูลมาได้อย่างไร และจ านวนเท่าใด 

8. ตรวจสอบหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ว่าเข้าเกณฑ์ มคอ. 1  หรือไม่ 
9. ปรับการเขียนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

กระบวนวิชา 

10. ปรับปรุงกระบวนวิชาสหกิจศึกษาให้มีจ านวนหน่วยกิตตามข้อก าหนดมาตรฐานสหกิจศึกษา 
 

 5.2  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชาและปิดกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชาและปิดกระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 13 กระบวนวิชา  

 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.   CHEM 201     ORGANIC CHEMISTRY I 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 113 and CHEM 117 

   เปลี่ยนเป็น CHEM 113 

     2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

 2. CHEM 222     PHYSICAL CHEMISTRY I  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 104, CHEM 108, MATH 104 and  PHYS 102;  

   or CHEM 113, CHEM 117, MATH 112 and  PHYS 187 

   เปลี่ยนเป็น CHEM 113, MATH 112 and  PHYS 187 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

 3.  CHEM 223     PHYSICAL CHEMISTRY II   

   1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 222 

   เปลี่ยนเป็น CHEM 113, MATH 112 and PHYS 187 

       2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(3/3-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
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 4. CHEM 232       ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY   

      1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 113    

   เปลี่ยนเป็น CHEM 231        

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 5. CHEM 304       ORGANIC CHEMISTRY III   

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 303 

   เปลี่ยนเป็น CHEM 202 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 6. CHEM 404       HETEROCYCLIC CHEMISTRY 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 304 

   เปลี่ยนเป็น CHEM 202 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 7. CHEM 405       NATURAL PRODUCT CHEMISTRY 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 304 

   เปลี่ยนเป็น CHEM 202 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 

 8. CHEM 406       ORGANIC SYNTHESIS 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม CHEM 304    

    เปลี่ยนเป็น CHEM 202 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 9. CHEM 423      ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY I 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม CHEM 323    

       เปลี่ยนเป็น CHEM 223 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 
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 10. CHEM 424       ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY II 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

    จากเดิม CHEM 323    

    เปลี่ยนเป็น CHEM 222 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 11. CHEM 425       INTRODUCTORY COMPUTATIONAL CHEMISTRY 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม CHEM 223    

   เปลี่ยนเป็น CHEM 113       

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(2/2-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4) 

 12. CHEM 498       SEMINAR IN CHEMISTRY 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Concurrent to CHEM 499 

   เปลี่ยนเป็น Fourth year standing 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 1(1/1-0/0) 

    เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2) 

 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  1. MATH 253       INTRODUCTION TO MATHEMATICAL SOFTWARE 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม MATH 104 or MATH 112; for non-majors 

   เปลี่ยนเป็น MATH 103 or MATH 111; for non-major only 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 2(1/1-1/2) 

    เปลี่ยนเป็น 2(1-2-3) 

 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2552  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และ ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2552 

 

2. การขอปิดกระบวนวิชา  

 ขอปิดกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา คือ SC 200 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชาและการปิดกระบวนวิชาตามที่

เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  โดยมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงการเขียนเหตุผลในการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชาให้เหมาะสม เช่น เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชา  เป็นต้น 

 

 5.3  คณะเกษตรศาสตร์ขอปิดกระบวนวิชา 

 คณะเกษตรศาสตร์ขอปิดกระบวนวิชา  จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

PLP 202 ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY 3(3/3-0/0) 

PLP 203 ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY 1(0/0-1/3) 

   

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบริหารคณะเกษตรศาสตร์  

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปิดกระบวนวิชาตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย

อนุมัติต่อไป   

 

 5.4  การส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไ ด้มีค าสั่ งแต่ง ต้ั งคณะท างานส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1969/2552 ลงวันที่  17 สิงหาคม 2552 โดยมี    

รองศาสตราจารย์ วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานคณะท างาน ทั้งนี้

คณะท างานชุดดังกล่าวมีหน้าที่ในการด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

รวมทั้งประสานงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 อนึ่ง คณะท างานได้มีการประชุมคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง

ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ประกอบกับคณะท างานได้พิจารณาก าหนดทิศทาง/

แนวทางการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาดังนี้ 

1) ระดับมหาวิทยาลัย ควรมีหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน       สหกิจศึกษา

ที่สามารถท างานประสานงานระหว่างหน่วยงาน กับผู้ประกอบ และให้ค าปรึกษากับคณะได้เป็น

อย่างดี รวมทั้งฐานข้อมูลแหล่งฝึกสหกิจศึกษาและข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยอาจเป็น

หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่  หรือเป็นหน่วยงานจากกองพัฒนานักศึกษา   

2) ระดับคณะ ควรจัดต้ังคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาระดับคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับคณะ 

4) พัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษาเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
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5) การปรับหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้ให้เหมาะสมกับการด าเนินการสหกิจศึกษา 

6) เชิญสมาคมสหกิจศึกษาไทยท าการฝึกอบรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา หลักสูตรอาจารย์ผู้นิเทศ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ของสถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคเหนือตอนบน และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่คณะท างานฯ เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

5.5  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชา    

  ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ     

 

การรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอพิจารณาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยมีเงื่อนไขในการ

รับสมัครให้นักศึกษาเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ แต่พบว่ามีนักเรียนบางคนเลือกสมัครหลายโครงการ ควร

มีการตรวจสอบและมีข้อก าหนดในการรับสมัครให้ชัดเจน  

 

ที่ประชุมมีมติให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท าสรุป แล้วแจ้งให้ส านักทะเบียนและ

ประมวลผลก าหนดเง่ือนไขในการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษในการรับสมัครครั้งต่อไป 

 

 

ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 

                                       

 

                                                                                                                                 

     (นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์)                               (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 

 นักวิชาการศึกษา                                รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

              ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             

                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                         

 

 


