
      
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันเสาร์ที่ .....กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   

ณ  ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น ๔ อาคารยุทธศาสตร์ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

--------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  ๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้ง             (ถ้ามี)  
 ๑.๒   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  
 ๑.๒.๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
     ๒๕๕๕ 
 ๑.๒.๒  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics Rankings : Jan 2012  
              ๑.๒.๓      ผลแห่งค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ…………………………. (ระเบียบวาระการประชุมลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ .....มกราคม ๒๕๕๕  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / ค้างการพิจารณา        
 ๓.๑ การพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน (ปรับตามมติ ครม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
   วิชาการท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑   เรื่อง นโยบาย    - ไม่มี - 
 ๔.๒   เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร      
  ๔.๒.๑ แต่งตั้งคณบดีคณะ......................... 
 ๔.๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา          
          ๔.๓.๑     อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
  ๔.๓.๒  อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งงานในส านักงานคณะวิจิตรศิลป์ 
  ๔.๓.๓  อนุมัติการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๔.๔   เรื่อง  เสนอเพื่อทักท้วง  
  ๔.๔.๑    อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันสมทบ หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ            (ถ้ามี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

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

 

 

ตัวอย่างใบน าระเบียบวาระการประชุม 
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เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ 
ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

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

วาระท่ี ชื่อวาระและมติ หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ หมาย
เหตุ 

๑.๒.๒ รายงานสถานภาพทางการเงิน การหา 
ผลประโยชน์ และผลการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ 
มติ 
  รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
ท า Financial Forecast ในช่วง๑๐–๑๕ ปี
ข้างหน้า เนื่องจากงบบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก 
ประมาณร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่าย
และจะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ หากโครงสร้างทาง
การเงินเป็นเช่นนี้การจะลงทุนเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศจะต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่น ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ยากมาก จึงขอให้คิดทั้ง
งบด าเนินการและงบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
และถ้าจะให้มหาวิทยาลัยมีความม่ันคงทางการ
เงินและมีความสามารถในการแข่งขันจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
วางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอด 
คล้องกัน ทั้งนี้ในการท า Financial Forecast 
ควรจะรวมถึงแผนการระดมทุนของมหาวิทยาลัย
ด้วย 

 
 
 
 
 
- กองคลัง 
- กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ได้แจ้งมติที่ประชุมสภา- 
มหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทราบแล้ว 
 
 
 

 

๑.๒.๓ รายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัด 
ส่วนงานวิชาการและรายงานการเงินของ 
ส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
เพิ่มเติม 
มติ 
  รับทราบรายงานการเงินของศูนย์ 
ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 

 
 
 
- กองคลัง 
- ศูนย์ศรีพัฒน์ 
- คณะแพทย- 
   ศาสตร ์

 
 
 
 
ได้แจ้งมติที่ประชุมสภา-
มหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบแล้ว 
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วาระท่ี ชื่อวาระและมติ หน่วยงาน/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
๓.๑ อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหาร- 
ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ 
คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. .... 
มติ 
   อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด แผน ก แบบ ก ๒ และแผน 
ข ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. .... ตามท่ี
เสนอ 

 
 
 

- บัณฑิต- 
วิทยาลัย 
- คณะบริหาร 
ธุรกิจ 
- ส านักทะเบียน 
และประมวลผล 
- ส านักพัฒนา
คุณภาพการ 
ศึกษา  
- กองคลัง 
- กองแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
ลงนามในระเบียบแล้ว และได้
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 

 

๓.๒ ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจาก  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
มติ 
  หลักคิดของการเทียบโอน เป็นการขอเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้ที่ ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
ตามท่ีก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนตาม
ข้อ ๓.๑ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถูกต้องแล้ว แต่
เมื่อน ามาก าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอเทียบ
โอนในร่างบังคับใหม่ตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๑ 
ที่ก าหนดว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ท าให้
เกิดความสับสนระหว่างการเทียบโอนผลการ
เรียนกับการโอนย้ายสาขาวิชาซึ่งมีข้อบังคับ
ต่ า งหาก จึ งขอให้น าข้อบั งคับนี้ กลับ ไป
พิจารณาทบทวนใหม่ ในเรื่องคุณสมบัติของผู้
ขอเทียบโอน แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งน าหลักเกณฑ์
การโอนย้ายสาขาวิชาเสนอพร้อมกันด้วยและ
มีข้อเสนอแนะหลายประการ 
 

 
 
 

 
 
 
- ส านักทะเบียน 
และประมวลผล 
- ส านักพัฒนา
คุณภาพการ 
ศึกษา  

 
 
 
 
 
 
ได้แจ้งมติที่ประชุมสภา-
มหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบแล้ว 
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เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics Rankings : Jan 2012 
-------------- 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย Webometrics Rankings ได้ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2004 
โดยประกาศผลปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี บัดนี้ ได้มีการประกาศผลการจัด 
อันดับประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว   โดยประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์เมื่อวันเสาร์ที่ ๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผลการจัดอันดับประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่
สูงขึ้นกว่าการจัดอันดับในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ๒๕๕๔ ทั้งในส่วนของ World Rank และ 
Asia Rank ดังนี้ 

 มกราคม ๒๕๕๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
World Rank 236 510 606 
Asia Rank 29 58 75 

 
  จึงขอแจ้งเพื่อทราบ ดูรายละเอียดสรุปผลการจัดอันดับ 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
 …………………………………………………………………………………………………..............................................
. 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 
 
 
 
 

file:///E:/preeda/D/backup-handy-preeda/ข้อมูลสำรอง/การจัดการประชุม/เอกสารประกอบวาระที่1.2.3.pdf
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
-------------- 

สรุปเรื่อง  
 ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตรวจพิจารณา นั้น  

รายงานการประชุมไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข สานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยให้การรับรองต่อไป  

จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ดังมีรายละเอียดในไฟล์ระเบียบวาระการประชุม  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม  
…………………………………………………………………………………………………...............................................  
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................  
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................  

-------------- 
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เรื่อง ค้างการพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  

การพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน (ปรับตามมติ ครม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ 
ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า   

--------------- 
      
สรุปเรื่อง 
 (๑) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้ปรับบัญชีเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ ในอัตราร้อยละ ๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๔  
 (๒) สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้พิจารณา  
ก าหนดอัตราเงินเดือนของหัวหน้าส่วนงานที่มิใช่คณาจารย์ประจ า (บุคคลภายนอก) แบบเหมาจ่ายไว้ดังนี้ 
   คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก ระดับ ๑ เงินเดือน  ............... บาท 
                ระดบั ๒ เงินเดือน       ............... บาท 
                ระดับ ๓ เงินเดือน ................. บาท 
                ระดับ ๔ เงินเดือน  ................ บาท 
 กองบริหารงานบุคคลขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๑. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข้อ ๗ ได้ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๒ ประเภท คือ 
    (๑) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า  
    (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
  ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ สาย คือ  
    (๑) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ    
    (๒) พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ  
    (๓) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
  ข้อ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน  (คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก)  ผู้ช่วยคณบดี  และต าแหน่งอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 ๒. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการที่มิใช่คณาจารย์ประจ า 
(บุคคลภายนอก) ได้แก่  
  ๒.๑ คณบดี  ระดับ  ๑ เงินเดือน ...............  บาท  จ านวน ๑ ท่าน 
  ๒.๑ คณบดี  ระดับ  ๒  เงินเดือน ..............  บาท  จ านวน ๒ ท่าน  
  ๒.๒ คณบดี  ระดับ  ๓  เงินเดือน ............... บาท  จ านวน ๑ ท่าน  
  ๒.๓ คณบดี  ระดับ  ๔  เงินเดือน ..............  บาท           จ านวน ๑ ท่าน 
 ๓.  ปัจจุบันบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตามข้อ 2. ได้รับการเพ่ิมเงินเดือนเป็นร้อยละตามผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แล้ว 

๔.  มหาวิทยาลัยได้มีการออกค าสั่งให้ปรับเงินเดือนและค่าจ้าง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ในอัตราร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว 
 ๕. เนื่องจากการก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการท่ีมิใช่คณาจารย์
ประจ า (บุคคลภายนอก) ดังกล่าวเป็นการก าหนดแบบเหมาจ่าย ซึ่งเป็นอัตราที่รวมทั้งเงินเดือนและ ค่าตอบแทน
บริหารและค่าตอบแทนวิชาการ 
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 ๖. จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้ปรับเฉพาะอัตราเงินเดือน ซึ่งจากอัตราเงินเดือนเหมา
จ่ายตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดดังกล่าว   กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าข้อมูลรายละเอียดของผู้บริหารแต่
ละรายเพื่อประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ 
  
 
ความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  ที่ประชุม ก.บ. มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 พิจารณาแล้วมี
มติเห็นสมควรให้ปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5  เฉพาะในส่วนที่เป็นอัตราเงินเดือน  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 
เป็นต้นไป 
  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
       อนุมัติให้ปรับเงินเดือน (ตามมติ ครม.) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการที่มิใช่คณาจารย์
ประจ าทุกต าแหน่ง เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ ๕  เฉพาะส่วนที่เป็นอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
   จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มติที่ประชุม 
 ………………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

------------ 
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เรื่อง  แต่งตั้งผู้บริหาร 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ 

แต่งตั้งคณบดีคณะ................................. 
----------------- 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ......................ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
............ตั้งแต่วันที่............................... เป็นต้นมา นั้น 
 บัดนี้  รองศาสตราจารย์ ดร..............................................ได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมาครบวาระ ๔  ป ี  
เมื่อวันที่ ................................ แล้ว เพื่อให้การบริหารงานของคณะ.......................................... เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและมีผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยจึงได้มีค าสั่งที.่.........................แต่งตั้ง................................รองอธิการบดี 
ให้รักษาการแทน ตั้งแต่วันที่................................... เป็นต้นมา 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือด าเนินการสรรหาคณบดี..................................... 
 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อ...................................................... ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
.................... 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 แต่งตั้ง.....................................ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ........................................ 
 ตามที่เสนอ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่................................... เป็นต้นไป 
 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังมีรายละเอียดในไฟล์ระเบียบวาระ 
 
--------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
 ………………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 



 9 

 
เรื่อง  เสนอพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ 
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 

------------- 
 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าริที่จะปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีให้ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี โดยมี..................... เป็นประธานกรรมการ 
..................................เป็นกรรมการ   นั้น  เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการฯ  มีความประสงค์จะรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือจะได้น าข้อคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปประมวลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ปรับปรุงข้อบังคับ
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น    
  คณะกรรมการฯ จึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในสื่อของมหาวิทยาลัย  
ดังนี้  
  ๑. ลงในข่าวสาร มช. ในรอบสัปดาห์  
  ๒. น าเสนอทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย    
  ๓. อธิการบดีได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๔   โดยขอให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานพิจารณา 
  ๔. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้มีบันทึกลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง หัวหน้าภาควิชา    หัวหน้า
ส านักวิชา หัวหน้าศูนย์ ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย เลขานุการคณะ/สถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการส านักงาน ในส านักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๑ หน่วยงาน  
    โดยขอให้ผู้สนใจที่จะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งข้อคิดเห็นไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔  โดยจะส่งเป็นเอกสาร หรือเขียนข้อความในกระดานถามตอบ (เว็บบอร์ด)ของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ก็ได้ 
 ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดเวลามีผู้เสนอความเห็นมาค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นความเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งไม่มีประเด็นใดที่แตกต่างจากร่างข้อบังคับฯ ของคณะ
กรรมการฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
 คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... เพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยมีประเด็นส าคัญที่ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้แตกต่างจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยก าหนดให้มีคุณสมบัติทั่วไป  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และลักษณะต้องห้าม  เช่นเดียวกับต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 
 ๒. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้มีขนาดเล็กลง  จากเดิม มี ๑๒ คน  เหลือ ๗ 
คน เพ่ือให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับการท าหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  โดย
กรรมการสรรหา จ านวน ๖ คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการอีก ๑ คน เป็นบุคคลภายนอก  
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คือ  เลขาธิการ กกอ. หรือ รองเลขาธิการ กกอ. ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 
 ๓. ปรับปรุงวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งเดิมได้มาจากการเสนอชื่อทาง
เดียว แต่ในร่างข้อบังคับใหม่ ได้เปิดโอกาสให้มีการสมัคร และการเสนอชื่อ เพื่อให้มีช่องทางท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ๔. ปรับปรุงวิธีการเสนอชื่อ จากเดิม ที่ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อใช้สิทธิเสนอชื่อ ณ หน่วยเสนอชื่อที่ตน
สังกัด แล้วให้หน่วยเสนอชื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เป็น ให้คณะ สถาบัน ส านัก ส านักงาน
มหาวิทยาลัย จัดให้มีการเสนอชื่อ แล้วให้คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานหรือที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ในส านักงานมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี กลั่นกรองให้เหลือหน่วยงานละ ๓ ชื่อเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หา เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพราะการที่ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อใช้สิทธิเสนอชื่อโดยไม่มีการ
กลั่นกรองเบื้องต้น บางครั้งมีชื่อบุคคลที่ไม่เหมาะสมเสนอไปด้วย 
 ๕. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ   จากเดิมที่ให้บุคลากรประจ า  ได้แก่  ข้าราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า และลูกจ้างประจ า มีสิทธิเสนอชื่อ เป็น ให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
(ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งประจ าและชั่วคราว และลูกจ้าง) ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีมีสิทธิเสนอชื่อได้ 
 ๖. ปรับปรุงกระบวนการสรรหา ให้เป็นการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือมาท าหน้าที่ 
เป็นผู้บริหารงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดย 
 ๖.๑ ก่อนที่จะด าเนินการสรรหาอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่จะให้ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีด าเนินการในระยะเวลาสี่ปี
ข้างหน้า ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน เพ่ือให้ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะได้ใช้เป็น
ทั้งแนวทางในการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะมาท าหน้าที่อธิการบดีในวาระ ๔ ปีข้างหน้า และเป็นกรอบให้ผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีใช้เป็นแนวทางในการจัดท าวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย   
 ๖.๒  ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และก าหนดการในการ 
สรรหาอธิการบดี โดยน าทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยตามข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย และ
คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และ ผู้มี
สิทธิเสนอชื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนที่จะให้มีการสมัครและการเสนอชื่อ 
 ๖.๓ ก าหนดวิธีการกลั่นกรองรายชื่อ โดยจัดท าบัญชีรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วให้ตรวจ 
สอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ลักษณะต้องห้าม ตามท่ีก าหนดในข้อ ๕ ก่อน  แล้วจึงท าการ
ประมวลประวัติ ผลงานและความเหมาะสมต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ แล้วท าบัญชีขั้นต้น จากนั้นจึงคัดเลือก
รายชื่อที่มีประวัติและผลงานดี ไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือสืบค้นข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียดแล้วกลั่นกรองให้เหลือไม่
น้อยกว่า ๑๐  ชื่อเพ่ือท าการทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษร    
 ๖.๔ ให้คณะกรรมการสรรหาเชิญผู้ที่ตอบรับการทาบทามมาสัมภาษณ์พร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์ 
และแผนการด าเนินการด าเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัย ที่จะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่สภา- 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
   ๖.๕ หลังจากการสัมภาษณ์ ให้คณะกรรมการฯ สรรหาท าการกลั่นกรอง รายชื่อผู้ที่มาเข้ารับ 
การสัมภาษณ์ โดยให้น าน้ าหนักสัมพัทธ์ของคุณสมบัติทั่วไปที่คณะกรรมการสรรหาได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว มา
ประกอบการพิจารณาร่วมกับคุณลักษณะอื่น ๆ ของผู้ที่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ ได้แก่  ระดับความคิดวินิจฉัย 
ความใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถในการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย   และให้
คณะกรรมการสรรหากลั่นกรองให้เหลือ จ านวน ๒ ชื่อ (เดิมไม่เกิน ๓ ชื่อ) เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



 11 

เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถใช้ดุลยพินิจได้ว่าสมควรเลือกบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เว้นแต่กรณี
เมื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเหนือกว่าผู้อ่ืนอย่างชัดเจน อาจเสนอชื่อเดียวก็ได้ 
   ๖.๖ สภามหาวิทยาลัยอาจเชิญผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ มาแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
 ๗. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (เดิม ๖๐ วัน) ก่อนสิ้นสุดวาระของผู้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีอยู่ในขณะนั้น  เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอที่จะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่แล้วเสร็จก่อนที่อธิการบดีขณะนั้นจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... ดังมีร่าง
ข้อบังคับ  และตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับใหม่ แนบระเบียบวาระการประชุม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มติที่ประชุม 
 ………………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

-------------- 
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เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ 

อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งงานในส านักงานคณะวิจิตรศลิป์ 
-------------- 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยกองแผนงานรายงานว่า คณะวิจิตรศิลป์ได้เสนอขอแบ่ง งานนโยบายและแผนและประกัน 
คุณภาพการศึกษา ในส านักงานคณะวิจิตรศิลป์เพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวางแผน ด้าน 
งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจุบันโครงสร้างการแบ่งงานในส านักงานคณะวิจิตรศิลป์ได้รับการแบ่งงานตามประกาศมหาวิทยาลัย 
การแบ่งงานในส านักงานส่วนงานวิชาการและส านักงานส่วนอื่น ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม๒๕๕๓ ประกอบด้วย 4 
งาน คือ 
  ๑) งานบริหารทั่วไป 
  ๒) งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
   ๓) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  ๔) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 โดยภาระของงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาที่เสนอขอเพ่ิมเติม ได้รวมอยู่ใน 
งานบริหารทั่วไป 
 ๒. การรวม งานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา  อยู่ในงานบริหารทั่วไปนั้น กระทบ
ต่อการปฏิบัติงานด้านแผน / งบประมาณและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากภายใต้งานบริหารทั่วไปใช้บุคลากรร่วมรับผิดชอบในภาพรวมที่เป็นภารกิจใน
งานบริหารทั่วไปครอบคลุมงานด้านธุรการ  ด้านบริหารบุคคล  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ
การประชาสัมพันธ์  ท าให้ภาระงานด้านแผน/งบประมาณและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะถูกกระทบ 
ซึ่งงานด้านแผน / งบประมาณ / การประกันคุณภาพการศึกษา / การประเมินผล เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารคณะ  จึงมีความจ าเป็นในการขอแยกงานนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ออกจากงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวางแผนพัฒนา การบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ การวางแผนอัตราก าลัง   การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลของคณะ
บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ภารกิจ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุม 
  - ด้านนโยบายและแผน 
  - ด้านงบประมาณ 
  - ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
  - ด้านการประเมินผล 
 อัตราก าลังที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้การเกลี่ยอัตรามาจากงานบริหารทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งงานในส านักงานคณะต่าง ๆ ซึ่งได้มีประกาศเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
นั้น ส่วนงานที่เป็นคณะสามารถก าหนดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานเฉพาะที่
แยกจากงานบริหารทั่วไปได้  การขอแบ่ง “งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา”  ของคณะวิจิตร
ศิลป์ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถด าเนินการได้ โครงสร้างใหม่ในการแบ่งงานในส านักงานคณะวิจิตรศิลป์ จะ
ประกอบด้วยงานทั้งสิ้น จ านวน 5 งาน ดังนี้ 
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 (๑) งานบริหารทั่วไป 
 (๒) งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 (๓)งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๔) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 (๕) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 

ความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิจิตรศิลป์ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการแบ่งงานเพ่ิมเติมในส านักงานคณะวิจิตรศิลป์ตามท่ี
เสนอ 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งงานในส านักงานคณะวิจิตรศลิป์ ตามท่ีเสนอ 
 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา  
-------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
 …………………………………………………………………………………………………..............................................
. 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

-------------- 
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เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ 

อนุมัติการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
-------------- 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยกองแผนงานรายงานว่า คณะเกษตรศาสตร์ประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร (Multiple Cropping Center) เป็น ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (Center for Agricultural 
Resource System Research)  สรุปข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (The Multiple Cropping Center) เริ่มก่อตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของ “โครงการศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร” และให้คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินงาน  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2512 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าของโครงการแทนกระทรวงเกษตรฯ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและมูลนิธิฟอร์ด ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานสังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2. ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มีพัฒนาการในการด าเนินงานมา 4 ระยะเวลาที่ส าคัญ คือ 
.............................................................................................................................................................................................. 

3. กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้การเป็น “ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร” ได้ก าหนดดังนี้ 
  3.1 วิสัยทัศน์ : ........................................................................................................ 
  3.2 พันธกิจ : ด าเนินงานโดย 2 หน่วยวิจัยย่อย ประกอบด้วย 1) หน่วยวิจัยระบบเกษตรที่ยั่งยืน       
2) หน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร มีพันธกิจ ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
  ๓.๓ วัตถุประสงค์   
................................................................................................................................................................................................ 
  ๓.๔ แนวทางการด าเนินงาน  
............................................................................................................................................................................................... 
       3.5    ความเชี่ยวชาญของศูนย์ฯ  :  
................................................................................................................................................................................................
. 
 
ความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒  
กันยายน ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   
  ๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๒๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓  
ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตามที่เสนอ 
  
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” เป็น “ศูนย์วิจัยระบบ 
ทรัพยากรเกษตร” ตามที่เสนอ 
 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา   ดูรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
 ………………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

-------------- 
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เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ 

อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันสมทบ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ------------------ 
              
สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยมีการปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล โดยหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มี
โครงสร้างหลักสูตรเหมือนกัน ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันสมทบ  
หมวดวิชา โครงสรา้งหลักสูตรเดิม 

 พ.ศ. 2552 
โครงสรา้งหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 15 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ   
        สังคมศาสตร์ 

12 7 

    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
        คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

4 6 

    -  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 2 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 108 

  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 36 29 
  -  กลุ่มวิชาชีพ 72 79 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 144 
 
ความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   
      1. คณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และในคราวแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว  
      2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555   วันที่ 10 มกราคม 2555   
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
    3.  สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา ตามที่เสนอ  
         จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

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


