
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่  6/2553 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 

ณ  ห้องประชุมบัวเรศ ค าทอง   ส านักงานมหาวิทยาลัย   

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

 

ผู้มาประชุม 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์         ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 

3.  อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 

4. นางอมรา อิสระชาญพาณิช รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

5.  นางมะลิวรรณ ไชยชนะ แทนรองคณบดฝี่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

6.  อ.สาคร เรือนไกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

7.  ผศ.ดร.ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

8.  ผศ.สุนันทา     รัตนาวะดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์   กรรมการ 

9.  อ.ดร.สุภาพร  นาคบัลลังก์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 

10.  ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

11.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

12.  รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน   รองคณบดฝี่ายบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

14.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

15. รศ.ดร.สุพร      จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

16.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

17.  ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

18.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 

19.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 

20.  อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

21.  รศ.พิษณุ            เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

22. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

2. นางภิญญดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 

3.  นางสาวณัฐิยา ตันตรานนท์ นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. ประธานสภาพนักงาน  

2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์   

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  

5. คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ            

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   

7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์   

 

เริ่มประชุมเวลา   13.50    น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.1  การลงนามบันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ระหว่าง 

 มหาวิทยาลัย/สถาบัน พุทธศักราช 2553 

  ตามที่คณะท างานความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ทอมก. ได้เวียนบันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบ

โอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน พุทธศักราช 2553 เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ทั้ง 13 แห่ง ลงนามร่วมกัน ซึ่งมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ 6/2552

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 และที่ประชุมคณะท างานความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ทอมก ครั้งที่ 5/2552 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เห็นชอบในหลักการบันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบโอนวิชาเรียนและการโอน 

หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน พุทธศักราช 2553 เพื่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อธิการบดีลงนามในบันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบโอนวิชาเรียนและการโอน

หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน พุทธศักราช 2553 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอขออนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ราย ขยาย

เวลาการศึกษา และขอลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 ดังนี้ 

1.  นายสมิทธิ์  พรพิบูลย์  รหัสประจ าตัว  4501084 วิชาเอกภาษาอังกฤษ GPA = 2.20 

 เหตุผล  เนื่องจากอยู่ระหว่างท างานค้นคว้าวิจัย กระบวนวิชา 001489  

2.  นายบัณฑิต  ไฉไลพานิช  รหัสประจ าตัว  4505316 วิชาเอกฟิสิกส์ GPA = 2.10 

 เหตุผล  เนื่องจากรอสอบการค้นคว้าอิสระ กระบวนวิชา 207439  

3.  นายสุรจิต  เอื้อไพบูลย์  รหัสประจ าตัว  4505608 วิชาเอกชีววิทยา GPA = 3.71 

 เหตุผล  เนื่องจากอยู่ระหว่างท าปัญหาพิเศษ กระบวนวิชา 202493 

 เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 3 รายดังกล่าวอยู่ในข่ายจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ข้อ 18.7 ความว่า “เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลาสองเท่าของเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้ว

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา” ซึ่งการนับระยะเวลาศึกษาของหลักสูตร 4 ปีตามข้อบังคับดังกล่าว จะใช้ระยะเวลา

ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี โดยไม่นับรวมภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้าย  

ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ได้ก าหนดให้หลักสูตร 4 ปี จะใช้ระยะเวลาศึกษาได้      

ไม่เกิน 8 ปี โดยนับรวมภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้าย ตามความในข้อ 20.7 ที่ระบุว่า “เมื่อได้ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร กรณีนักศึกษาโอนย้ายให้

นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่เต็มเวลา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลาสามเท่าของระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับ

ระยะเวลาเม่ือสิ้นสุดภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้าย” 

ซึ่งในการด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหาร

และประสานงานวิ ชาการได้พิจารณาเห็นว่ า  การก าหนดเงื่ อนไขการพ้นสถานภาพนักศึกษาตาม  

ความในข้อ 18.7 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546 ระบุไว้ไม่

ชัดเจนว่านับรวมภาคฤดูร้อนในปีการศึกษาสุดท้ายหรือไม่ ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการได้มี

ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็น

ภาคการศึกษาไม่บังคับ ประกอบกับการพิจารณาเงื่อนไขการพ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษามีผล

การศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามความในข้อ 18.8 คือ 

- เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.50 

- เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75 

- หลังจากเรียนมาแล้วสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75 

ติดต่อกันถึงสองภาคการศึกษาปกติ  

ซึ่งการพิจารณาให้พ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณีข้างต้นนั้น จะนับรวมผลการศึกษาที่นักศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือ regrade ในภาคฤดูร้อนในปีการศึกษานั้นๆ ด้วย 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการจึงเห็นควรให้

เพิ่มข้อความ “ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาเม่ือสิ้นสุดภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้าย” ต่อท้ายเงื่อนไขการพ้น

สถานภาพนักศึกษา ในข้อ 20.7 

 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการขยายเวลาการศึกษาให้กับ

นักศึกษารหัสก่อน 50 โดยให้มีระยะเวลาศึกษาจนถึงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้ าย และสภาวิชาการ        

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอขยายเวลา

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ราย ตามที่เสนอ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.3  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร 

  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 มีมติเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร และให้น าเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป จ านวน 3 หลักสูตรดังนี้ 

      1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

   2.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
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            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

      3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง การจัด การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2553   และ  ครั้งที่ 5/2553 

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553  

และครั้งที่ 5/2553  วันที่ 3 พฤษภาคม 2553  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง   

3.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

 ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 14.2  

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ระบุว่า “นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แต่ในภาค

การศึกษานั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอื่นใด ให้ด าเนินการลงทะเบียน

การใช้บริการและช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย” และส านักทะเบียนและประมวลผลได้

หารือเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2551 และครั้งที่ 

9/2551ไปแล้วนั้น 

 ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย ได้ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ส านักทะเบียนและ

ประมวลผลจึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย มาเพื่อพิจารณา  3 รูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกันในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในข้อที่ 5  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การ

ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง  3 รูปแบบ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยไม่ควรเก็บค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา  และค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน

เฉพาะสาขาวิชา  เนื่องจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยแล้ว 

 2. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  จะต้องลาพักการศึกษาและรักษา

สถานภาพนักศึกษา 

 3. กรณีเป็นหลักสูตรแบบเหมาจ่าย ควรท าเรื่องหารือมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1    (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 

 2553 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา ข้อบังคับ และประกาศในเรื่องใดๆ ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า จะต้องด าเนินการให้

สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549   และ

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3   พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยก

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา เพื่อน าเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 

ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  

พ.ศ. .... แล้ว มีข้อสังเกตว่า ชื่อปริญญาเอกมีการก าหนดให้ใช้ได้ 2 แบบ เช่น Doctor of Arts (D.A.) หรือ Doctor of 

Philosophy (Ph.D.), Doctor of Engineering (D.Eng.) หรือ Doctor of Philoshophy (Ph.D.) เป็นต้น ดังนั้น จึง

ควรระบุข้อแตกต่างและเหตุผลในการใช้ชื่อปริญญาดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่อไป 

ทั้งนี้ ให้น า (ร่าง) ข้อบังคับ ดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกคณะไปตรวจสอบการก าหนดชื่อปริญญาใน (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2553 ให้ครอบคลุม

หลักสูตรที่แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงหลักสูตรที่จะเปิดสอนในอนาคต ทั้งนี้ หาก

คณะก าหนดใช้ชื่อปริญญาทีไ่ม่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด

ชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ขอให้เสนอเหตุผลมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยประธานที่ประชุมเห็นควร

ให้น า (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

5.2  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  MATS 434  INTRODUCTION TO NANOMATERIALS        3(3-0-6) 

     Pre:  MATS 201 

 2.  MATS 435  NATURAL FIBERS & BIOCOMPOSITES        3(3-0-6) 

     Pre:  MATS 201 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในคราว 

ประชุมครั้งที่ 6/2553  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

            3.   MATS 436 BIOMATERIALS           3(3-0-6) 
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     Pre:  MATS 343 and MATS 383 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในคราว 

ประชุมครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MATS 435  และ MATS 436 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

 2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา MATS 434 และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ

ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดังนี้  

1) วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา  

- ข้อ 2 แก้ไขเป็น “อธิบายการจ าแนกมิติของวัสดุนาโน” 

- ข้อ 3 แก้ไขเป็น “อธิบายการสังเคราะห์ การประดิษฐ์วัสดุนาโน .......”  

- ตัดวัตถุประสงค์ข้อ 4    ออก 

 ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 

2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขค าว่า “บทน า” เปน็ “ความรู้เบ้ืองต้น” 

 

5.3  คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการ 

ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป คือ 

  TS 101  LAN NA HERITAGE          3(3-0-6) 

     Pre:  None 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา TS 101 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

 

5.4  คณะสังคมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GEO 419 

คณะสังคมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GEO 419 COOPERATIVE 

EDUCATION จากเดิม วัดและประเมินผลเป็นล าดับขั้น เปลี่ยนเป็น วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

โดยขอก าหนดให้มีผลบังคบใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การ           

วัดและประเมินผลกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดและประเมินผลกระบวนวิชา GEO 

419 เป็นอักษรล าดับขั้น S และ U ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

5.5  คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
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 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการ 

ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.  PHIL 168  LOCAL  WISDOM       

  1)  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต และขอเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาบรรยายและศึกษา เพิ่มเติม 

    จากเดิม 3(2/2-1/P) 

     เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

  2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 2.  PSY 110  PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE     

  1)  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

     จากเดิม 3(3/3-0/0) 

        เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

  2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว 

ประชุมครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  PHIL 168 และ PSY 110 

และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังน้ี 

1. กระบวนวิชา PHIL 168 วตัถุประสงค์ข้อ 2 ไม่ควรใช้ค าว่า “ตระหนัก” เนื่องจากจะท าให้ไม่

สามารถก าหนดการวัดผลที่ชัดเจนได้ ทั้งน้ี เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ขอให้ปรับเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย  

2. กระบวนวิชา PSY 110 วัตถุประสงค์ข้อ 2 ไม่ควรใช้ค าว่า “ประยุกต์” เน่ืองจากจะท าให้ไม่

สามารถก าหนดการวัดผลที่ชัดเจนได้ ทั้งน้ี เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ขอให้ปรับเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย  

3.  ตารางการปรับปรุงกระบวนวิชา PSY 110 ขอให้ระบุเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่าน

ก่อนของกระบวนวิชา จากเดิม “Pre: None” เปลี่ยนเป็น “Pre: For non-major only” 

 

5.6   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอพิจารณาอนุมัติกระบวนวิชาที่ก าหนดให้ใช้อักษรล าดับขั้น P 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอพิจารณาก าหนดใช้อักษรล าดับขั้น P ส าหรับกระบวนวิชา จ านวน 

6 กระบวนวิชา และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  1. ANI 491 ANIMATION JOB TRAINING 3(0-18-0) 

  2. ANI 492 PROJECT SURVEY FOR ANIMATION  3(0-18-0) 

  3. SE 491 COOPERATIVE EDUCATION 9(0-36-0) 

  4.   SE 499 SOFTWARE ENGINEERING PROJECT 3(0-9-0) 

  5.   INX 389 JOB TRAINING 3(0-18-0) 

  6.   INX 481 CO-OPERATIVE EDUCATION 1 6(0-36-0) 

 เนื่องจากกระบวนวิชามีลักษณะเป็นโครงงาน ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดท าโครงงานให้เสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษาได้ และเป็นการเชื่อมโยงกับการฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษาของหลักสูตร 
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 การเสนอขอก าหนดใช้อักษรล าดับขั้น P ส าหรับกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการบริหารประจ าส่วนงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 

พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบการก าหนดใช้อักษรล าดับขั้น P ส าหรับกระบวนวิชา ANI 491, ANI 492, SE 491,    

SE 499, INX 389 และ INX 481 ตามที่เสนอ และน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 2. ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชา INX 481 เป็น “COOPERATIVE EDUCATION” 

 

5.7   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน (หลักสูตร 

 ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2553)  

คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน โดยขอบรรจุ

กระบวนวิชาเพิ่มเป็นกระบวนวิชาเอกเลือก ในข้อ 2.2.2 ของโครงสร้างหลักสูตร  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษา

สาขาวิชาเอกบ้านและชุมชน ได้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่ตรงกับความถนัดและความสนใจ  และตรงกับความ

ต้องการของสถานประกอบการและองค์กรที่ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้น ดังนี้ HC 216, 228, 329, 344, 349, 404, 427 

และ 428 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ในคราว

ประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย พ.ศ. 2553) ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา

ต่อไป 

 2. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การก าหนดให้เรียนกระบวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตร ควรระบุไว้อย่าง

กว้างๆ เพื่อให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาที่เปิดเพิ่มใหม่ได้ โดยไม่

ต้องปรับปรุงหลักสูตรบ่อย 

 

5.8   คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 

 เล็กน้อย พ.ศ.2553)  

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย พ.ศ. 2553) โดยขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหาในข้อ 2.2.2.1  

 จากเดิม ม.ท.306 การเขียนร้อยแก้ว 3 หน่วยกิต 

 เปลี่ยนเป็น ม.ท.307 ศิลปะการเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต 

 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย ของคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้ยกเลิกกระบวนวิชา ม.ท.306 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาดังกล่าว 

ไม่ส่งผลกระทบกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นทางด้านเนื้อหากระบวนวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาแต่อย่างใด 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 

6/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม    
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2553) ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

5.9   คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับแกไ้ข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปรญิญา 

 เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา

เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2553 ได้พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวแล้วนั้น 

 บัดนี้ คณะเภสัชศาสตร์มีความประสงค์ขอปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยขอก าหนด

เพิ่มเติมเงื่อนไขในการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไขข้อความในข้อ 21.2.2 

ใหเ้หมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการตีความและถือปฏิบัติต่อไป 

2. ขอให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในข้อบังคับด้วยว่า กรณีทีน่ักศึกษาเสนอขอรับปรญิญาวทิยาศาสตร
บัณฑิต จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรตินยิม   

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   - ไม่มี 

  

ปิดประชุมเวลา    16.30    น. 

 

                                                                               

     (นางเทพพร  สุค าวัง)                                  (รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ)  

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

         ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


