
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  10/2552 

วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
      ประธานที่ประชุม 
2. รศ.อุษณีย คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธาน  
3. รศ.ดร.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. นางอมรา อิสระชาญพาณิช  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5. นางมะลิวรรณ   ชัยชนะ   แทนรองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง  รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. นายนภดล สุคําวัง    แทนรองคณบดีฝายวชิาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
9. ผศ.ดร.เทพินทร  พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                 กรรมการ 
10. อ.ดร.รุงฉัตร  ชมภูอินไหว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
11. รศ.พญ.สุปรียา  วงษตระหงาน   รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                    กรรมการ 
12. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
13. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14.  รศ.พันทวี   เช้ือขาว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
15.  อ.ดร.ศุภวัฒน สินสุวงควัฒน แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
16.  นางณัฐวรรณ ใบบัว  แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร         กรรมการ 
17.  อ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตร ี
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
18.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
19.  อ.ดร.จิรพร         วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
     คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
20.  อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
    คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
21.  อ.วาทิศ โสตถิพันธุ  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
     คณะนิติศาสตร   กรรมการ 
22.  รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
    สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
23.  นางเทพพร สุคําวัง  รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นางพัชริภา ศิริอาชารุงโรจน นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.  นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ  
2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
7. ประธานสภาพนักงาน หรือผูแทน  กรรมการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.้- 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1.  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2552 
  1. อนุมัติการปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) ของคณะพยาบาลศาสตร และ

ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบตอไป 
 2. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร 
 
2.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหยกเลิกการอนุมัติปริญญา และขอคืนสถานภาพใหนักศึกษา 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอยกเลิกการอนุมัติปริญญา และขอคืนสถานภาพนักศึกษาให 
นายวิสุทธิผล จันทาภากุล รหัสประจําตัว 4806340 ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหสําเร็จ
การศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2551 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาในแบบฟอรมเสนอขออนุมัติ
ปริญญา (มชท. 92) คณะวิศวกรรมศาสตรจึงเสนอใหนักศึกษารายดังกลาวสําเร็จการศึกษา โดยที่นกัศึกษา
ยังเรียนกระบวนวิชาเอกบังคับไมครบตามเง่ือนไขที่หลักสูตรกําหนด (ขาดกระบวนวิชา 252493) นั้น 

มหาวิทยาลัยไดนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ซึ่งที่ประชุมมีมติและ
ขอสังเกตดังนี้ 

1. สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 มีมติเห็นชอบให
ยกเลิกการอนุมัติปริญญา และคืนสถานภาพใหนักศึกษาตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป โดยมีขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยควรปรับแกไขกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข 
การสําเร็จการศึกษาใหมีความถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือ ท้ังในสวนของระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ
ซอฟตแวรท่ีสนับสนุนระบบการตรวจสอบในระดับคณะและสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 2. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่  5/2552 เมื่อวันที่  27 มิ ถุนายน 2552  
มีมติอนุมัติใหยกเลิกการอนุมัติปริญญา และคืนสถานภาพใหนักศึกษาตามที่เสนอ โดยมีขอสังเกตวา 



 
-3- 

ขอผิดพลาดลักษณะนี้มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งไดกําหนดนโยบายวา จะเปน
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ จึงตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงตองมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันความผิดพลาดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด และมีผูรับผิดชอบหากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน นอกจากนี้ ไดมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิไดมีความเห็นอีกมุมมองหนึ่งวา การท่ีนักศึกษาไดมาแจงกับมหาวิทยาลัยวาตนเองยังไม
สําเร็จการศึกษาเปนส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมควรภาคภูมิใจวาไดสรางนิสัยความซื่อสัตยใหกับนักศึกษา 
จึงขอฝากรองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษาไปพิจารณาในจุดนี้ดวย 

 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2552 ไดรับทราบเรื่องดังกลาว และไดมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษาดูแลในสวน
ของการจัดทําคูมือตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาเพื่อใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 
 
3.  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 

 1.  เห็นชอบใหนายชัยวัฒน  แปดนัด นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รหัส
ประจําตัว 4806551 สําเร็จการศึกษายอนหลังในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เนื่องจากนักศึกษา
ไดรับอักษรลําดับขั้น F กระบวนวิชา ME 373 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 ตอมาอาจารยผูสอนได
เสนอขอแกไขอักษรลําดับขั้นจาก F เปน D เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจขอสอบ และเมื่ออาจารยผูสอนไดตรวจสอบและแกไขคะแนนใหถูกตองแลว ปรากฏวานักศึกษายังคงมี
คะแนนไมผานเกณฑทีก่ําหนดคือ 43 % โดยมีคะแนนนอยกวาเกณฑเพียง 0.03 % ดังนั้น เพื่อประโยชนแก
นักศึกษา อาจารยผูสอนจึงขอปรับคะแนนใหเปน 43 %  และใหไดรับอักษรลําดับขั้น D ซึ่งมหาวิทยาลัยได
อนุมัติใหแกไขเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 จึงเปนผลใหนักศึกษามีผลการศึกษาครบตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 2. เห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 โดยมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
 1) ขอใหเช่ือมโยงกับวิทยาลัยนานาชาติในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว 
 2) ขอใหตรวจสอบอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. และตรวจสอบ 
การกําหนดวิชาโทของหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศหลักสูตรวิชาโทของมหาวิทยาลัย 
 3) ขอใหปรับแกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 3 โดยแกไขคําวา   "ทูตทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย"  เปน  "ผูแทนวัฒนธรรมไทย"” 
 
4.  การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติป 2552 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะแมขายของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเขารวมการ
ประชุมคณะกรรมการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันจันทรที่ 29 
มิถุนายน 2552 นั้น  
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สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดสรุปผลการประชุมดังกลาวเสนอมหาวิทยาลัยแลว โดยมี
สาระสําคัญเพื่อแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การนําเสนอความกาวหนาของการจัดการศึกษาท่ัวไป 
 ผูแทนของแตละเครือขาย ไดรายงานความกาวหนาดานการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลว และมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ โดยที่ประชุมไดมี
ขอสังเกตเกี่ยวกับการสรางรายวิชาการศึกษาทั่วไปวาควรจะมีกรอบของรายวิชา ดังนี้ 
 1) การส่ือสารและการเรียนรูดวยตนเอง เชน ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) การคิดเชิงวิเคราะห การวิพากษเชิงวิชาการ 
 3) คุณธรรมจริยธรรม 
 4) วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
 5) ความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน 
 ทั้งนี้ รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมุงใหนักศึกษาไดรับสาระสําคัญ ดังนี้ 
   K : Knowledge  : ความรู 
   S : Skill : ทักษะ 
 และ A : Attitude : ทัศนคติที่ดี 
 นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเพิ่มเติมวา การสรางรายวิชาศึกษาทั่วไป ควรใหสอดคลองกับทิศ
ทางการผลิตของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเปนกรอบในการสรางรายวิชาดวย 
 

2. การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2552 
 คณะกรรมการเครือขายฯ พิจารณาเห็นวา ปจจุบันนี้แตละมหาวิทยาลัยยังมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไปไมตรงกัน ทั้งในดานของผูสอนและการจัดการรายวิชา จึงมีมติใหแมขาย
การศึกษาทั่วไปทั้ง 9 เครือขาย เขารวมประชุมเพื่อสรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป เพื่อเปน
แมแบบใหมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญผูแทนจากสกอ. 
เขารวมประชุมดวย ในการนี้กําหนดจัดวันที่ 3-4 กันยายน 2552 โดยมหาวิทยาลัยบูรพารับเปนเจาภาพ
จัดการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกลาวจะมีการพิจารณารายละเอียดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ป 
2552 ของเครือขายดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 9/2552  
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน     
การประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีขอแกไข ดังนี ้
 1. หนา 9 ระเบียบวาระท่ี 5.8 ใหแกไขผลการประชุมเปนดังนี ้
   "ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ดังนี ้
กําหนดใหการเรียนตามอัธยาศัย คือ การเรียนบรรยายหรือฝกปฏิบัติ อยางนอย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
ท้ังนี้ ขอใหแจงเวียนหลักเกณฑดังกลาว ใหคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรับทราบขอสังเกต 
ของท่ีประชุม และพิจารณาใหความเห็นเพ่ิมเติม โดยใหแจงมายังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือจะไดรวบรวมและนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีก
คร้ังหนึ่ง" 
 2. หนา 10 ระเบียบวาระท่ี 5.10 ใหปรับแกขอความในขอ 3. เปนดังนี ้
   "ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หากนักศึกษามีความประสงคท่ีจะให
มีการจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ สามารถดําเนินการไดโดยจะตองทําคํารองพรอมเหตุผลให
คณะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ท้ังนี้ ในสวนของภาระงานนั้น ใหคิดภาระงานตามปกต"ิ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  

ตามที่คณะสังคมศาสตรไดเสนอขอเปดสอนกระบวนวิชา SA 434 และคณะการส่ือสารมวลชนแจง
วาเนื้อหากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชา MC 103 คิดเปน 46.66 เปอรเซ็นต   และ
กระบวนวิชา  MC 406 คิดเปน 53.33 เปอรเซ็นต  ซึ่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552  ไดมีมติใหคณะการส่ือสารมวลชนช้ีแจง
รายละเอียดความซ้ําซอนมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน เพื่อนําแจงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการนั้น 
  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธคณะการส่ือสารมวลชน   ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา การที่ให
คณะที่เปดสอนเดิมตองช้ีแจงรายละเอียดความซ้ําซอนนั้นมิใชแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จึงไดหารือกับรอง
อธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษาแลว ไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการเบ้ือตนคือ  
1.  ใหมีการหารือระหวางอาจารยผูสอนของกระบวนวิชาที่เกี่ยวของ  2.  ใหมีการหารือรวมกันระหวางคณะ
สังคมศาสตร  และคณะการส่ือสารมวลชน  โดยมีสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนผูประสาน  3.  ให
นําเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะการส่ือสารมวลชน  คณะสังคมศาสตร และสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดวิธีการในการปรับปรุงเนื้อหาของกระบวนวิชาใหเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  – ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1 คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติใชอักษรลําดับข้ัน P  
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติใหเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุมกระบวน-
วิชาการเรียนรูผานกิจกรรม คือ NGGE 101 และ NGGE 102 นั้น เนื่องจากกระบวนวิชาดังกลาวมีกิจกรรม
การเรียนการสอนตอเนื่องและไมสามารถทําการวัดและประเมินผลใหเสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการศึกษาได ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตรจึงขอพิจารณาใชอักษรลําดับขั้น P    
ในการประเมินผลกระบวนวิชาดังกลาว โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 
เปนตนไป 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการใชอักษรลําดับข้ัน P ในการประเมินผลกระบวนวิชา 
NGGE 101 และ NGGE 102 และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไปตามท่ีคณะพยาบาลศาสตรเสนอ 
 
  5.2 คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

  คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 6 กระบวนวิชา โดยขอใหมีผล     
บังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1)   MN 212  INTRODUCTION TO MINING                                   1(1-0-2) 
  2) MN 400  TRAINING IN MINING ENGINEERING                  3(0-9-0) 
  3) MN 476  GEOTECHNIQUES FOR MINING ENGINEERING            3(3-0-6) 
  4) MN 477  APPLIED GROUNDWATER ENGINEERING  
    FOR MINING ENGINEERING             3(2-3-4) 
  5) MN 492  MINING ENGINEERING PROJECT PLANNING             1(0-3-0) 
  6) MN 493  MINING ENGINEERING PROJECT             2(0-6-0) 

โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และครั้งที่ 14/2550 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 6 กระบวนวิชา 
ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับแกไข ดังนี ้

 1. ใหเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในเคาโครงภาษาไทยของกระบวนวิชา MN 212  

 2. ใหใชแบบฟอรมการขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมแบบใหมในทุกกระบวนวิชา 

 3. ใหตัดการเขียนรูปแบบหนวยกิตแบบเดิมของกระบวนวิชา MN 400 ออก  และในสวน
เนื้อหากระบวนวิชา ใหปรับแกไข จํานวนช่ัวโมงบรรยาย เปน จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัต ิ 

 4.  ใหปรับเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา MN 476 เปน MN 271 หรือตามความ
เห็นชอบของผูสอน 

 5  ใหปรับเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของ กระบวนวิชา MN 477  เปน ตามความเห็นชอบของผูสอน 
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 6. กระบวนวิชา MN 492 ใหปรับแกไข ดังนี ้ 

    1) ใหปรับเงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปน ตามความเห็นชอบของผูสอน 

   2) ในสวนเนื้อหากระบวนวิชา ใหปรับแกไข จํานวนช่ัวโมงฝกหัด เปน จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติ
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 7. กระบวนวิชา MN 493 ใหปรับแกไขในสวนเนื้อหากระบวนวิชา จาก จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
เปน จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
5.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) ของสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ซึ่งเปนสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ของ สกอ. โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

คณะพยาบาลศาสตรจึงขอเสนอเอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552) ของสถาบันสมทบดังกลาวมาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

1.  ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 
 1)  เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดหมวดหมูกระบวนวิชาให

สอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด และปรับลดจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จากเดิม 37 หนวยกิต เปน 30 หนวยกิต 

2) ปรับเพิ่มหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จากเดิม 29 หนวยกิต 
เปน 36 หนวยกิต ดังนี้ 
 

หมวดวิชา โครงสรางหลักสูตร  
พ.ศ. 2546 (เดิม) 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 (ใหม) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   
    - กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 36 
    - กลุมวิชาชีพพยาบาล 72 72 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 144 
 โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล-
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552  แลว 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้
 ใหถอนระเบียบวาระการพิจารณาหลักสูตรดังกลาว  และใหคณะพยาบาลศาสตรนําหลักสูตรกลับไป
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจากหลักสูตรที่เสนอมาไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารประจํา
คณะพยาบาลศาสตรแลว  แตยังไมไดผานการรับรองจากสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเปนมาตรฐานหลักสูตรตาม
กรอบของสภาพยาบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหแนวปฏิบัติในการตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตร ดังนี ้
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1. ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานของสภาการพยาบาล 
2. ความสอดคลองของกับขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. เสนอหลักสูตรตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1  ชองทางท่ี 1  ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการประจําสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร  
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันสมทบ  คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  ตามลําดับ  แลวนําเสนอ  สกอ.  เพ่ือรับทราบ  
        3.2   ชองทางท่ี 2    ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการประจําสถาบันสมทบของคณะพยาบาล
ศาสตร  คณะกรรมการบริหารประจําคณะ เมื่อผานคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการแลว        
ไมตองนําเสนอผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันสมทบ เนื่องจากประธานท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันสมทบ และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ คือ  รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือลดข้ันตอนในการเสนอปรับปรุงหลักสูตร โดยเจตนาในการ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ  เพ่ือตองการใหทุกคณะและทุกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน    
 
5.4  คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 1. ORTH 491 INTRODUCTION TO ORTHOPEDICS   
 เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 

   จากเดิม  Pre:     Third year Medical students 
      เปล่ียนเปน  Pre: Fourth year Medical students 

 2. PARA 221 PARASITOLOGY FOR STUDENT NURSES  
 1) เปลี่ยนแปลงช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

   จากเดิม PARASITOLOGY FOR STUDENT NURSES      
   เปล่ียนเปน PARASITOLOGY FOR NURSING STUDENTS 
      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิต 

      จากเดิม         2(1/1-1/2) 
   เปล่ียนเปน 2(1-2-3) 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ORTH 491 และ PARA 221 
ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
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5.5 คณะเภสัชศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะเภสัชศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 1. PHPC 584 PHARMACY INTERNATIONAL COMMUNICATION   

  1) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 
   จากเดิม Pre: ENGL 204 and PHPC 403  
   เปล่ียนเปน Pre: ENGL 202 or ENGL 204; PHPC 403 
      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิต 
   จากเดิม 3(2/2-1/3) 
   เปล่ียนเปน 3(2-3-4) 

 2. PHPS 522 NATURAL PRODUCTS FOR HEALTH  

  1) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอน 
   จากเดิม Pre: PHPS 402 and PHPS 403 
   เปล่ียนเปน Pre: PHCO 342 and PHPS 201 
      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิต 
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปล่ียนเปน 3(3-0-6) 
   
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และคราวประชุมครั้งที่ 
8/2552 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PHPC 584 และ PHPS 522
ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 
5.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา BIOT 100 
INTRODUCTION TO APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
เปนตนไป ดังนี ้
 
     จากเดิม               Pre: None; for non-science students 
  เปล่ียนเปน      Pre: None  
  
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยการแจงเวียน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552  
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา BIOT 100 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ   

 -   ไมม ี
  
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 

     (นางเทพพร  สุคําวัง)                                    (รองศาสตราจารย พิษณุ  เจียวคุณ)  
รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร                     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
         สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          
           ผูบันทึกรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 


