
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 10/2550 

วันพุธที ่ 16  พฤษภาคม  2550 
ณ  หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. นางสาวสมร จิตราทร หัวหนาฝายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 
  สํานักหอสมุด กรรมการ 
5. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
8. น.สพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
9. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
10. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
11. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
12. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
13. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
14. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
15. อ.ดร.สุดารัตน ลีรพันธุ แฮทฟลด รักษาการหัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 
16. อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17. นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด นักวิชาการศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร 
18. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
19. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
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1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
3. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร 
6. รองคณบด ีคณะแพทยศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร 
9. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
10. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
11. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
12. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
13. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 

 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2550 มีมติอนุมัต ิ
หลักสูตร และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไปดังนี ้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 (เปล่ียนช่ือ

หลักสูตร จาก สาขาวิชาภาพพิมพ เปน สาขาวิชาทัศนศิลป) 
6. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่9/2550 

 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุม คร้ังท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาค-
การศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 - FE 341 Equipments for Processing in Agro-Industry 2(2/2-0/0) 
  Pre: PDT 321 and FE 301 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยการแจงเวียนเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา FE 341 
ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหปรับเพิ่มขอความในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคกระบวนวิชาดวย 
 

5.2 คณะสัตวแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะสัตวแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 14 กระบวนวิชา ตั้งแตภาค-
การศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ไดแก VM 203, 416, 417, 418, 419, 424, 425, 
426, 427, 433, 542, 543, 631, 666 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสัตว-
แพทยศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2549 และคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 
9 เมษายน 2550 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 5 กระบวนวิชา ไดแก VM 418, 419, 
424, 433, 631 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปน
ตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 9 กระบวนวิชา ดังนี้ 
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  2.1 VM 203 
   - เนื้อหากระบวนวิชาขอ 4. ใหกระจายจํานวนช่ัวโมงใหมีรายละเอียดชัดเจน

มากขึ้น 

  2.2 VM 416 
   - ช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ใหแกไขเปน “Food Safety in Veterinary 

Medicine I” และแกไขช่ือยอกระบวนวิชาเปน “FOOD SAFE VET MED I” 

  2.3 VM 417 
   - ช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ใหแกไขเปน “Food Safety in Veterinary 

Medicine II” และแกไขช่ือยอกระบวนวิชาเปน “FOOD SAFE VET MED II” 

  2.4 VM 425 
   - คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทยขอ 12. ให

แกไขขอความ “เทคโนโลยีชีวภาพ” เปน “อณูชีววิทยา” ทุกที่ที่ปรากฏ 

  2.5 VM 426 
   - เนื้อหากระบวนวิชาขอ 4. ใหกระจายจํานวนช่ัวโมงใหมีรายละเอียดชัดเจน

มากขึ้น 
   - เคาโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ใหแกไขคําวา “vaccination” ใหสอดคลอง

กับคําวา “หลักการสรางภูมิคุมกัน” ในเคาโครงกระบวนวิชาภาษาไทย 

  2.6 VM 427 
   - เนื้อหากระบวนวิชาขอ 5. ใหกระจายจํานวนช่ัวโมงใหมีรายละเอียดชัดเจน

มากขึ้น 

  2.7 VM 542 
   - เงื่อนไขกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ใหแกไขเปน “Fifth year standing; for 

veterinary medicine students” 

  2.8 VM 543 
   - ที่ประชุมมีขอสังเกตวา เคาโครงกระบวนวิชาภาษาไทย ใชคําวา “ชาง” และ 

“ชางเลี้ยง” แตในเคาโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ใชคําวา “elephant” จึง
ควรมีคําศัพทภาษาอังกฤษที่ระบุใหเห็นความแตกตางชัดเจน 

  2.9 VM 666 
   - ใหปรับแกไขคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให

สอดคลองกัน 
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5.3 คณะวิทยาศาสตรขอยกเลิก Formerly Code ของกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอยกเลิก Formerly Code ของกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแต
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ดังนี ้
 

ลําดับที่ CODE ปจจุบัน ช่ือกระบวนวิชาปจจุบัน Formerly Code ที่ขอยกเลิก 
1. CS 214 Basic Programming MATH 254 
2. CS 442 Complier Construction MATH 458 

 

 ท้ังนี้ การยกเลิก Formerly Code ของกระบวนวิชาดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการลงทะเบียน
ของนักศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตรแจงวา ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาไมมีนักศึกษาตกคาง ซ่ึงกระบวนวิชา
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร โดยการแจงเวียนเม่ือวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2550 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการยกเลิก Formerly Code ของกระบวนวิชา CS 214 
และ 442 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.4 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550     
เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้

 1. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ 
 - EDSS 498 Conceptualizing Knowledge in Social Studies 
   Teaching 3(3/3-0/0) 
  Pre: None 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอน จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ  

 - EDPF 305 Information Technology for Teachers 3(2/2-1/P) 
  จากเดิม Pre: Third year standing 
  เปลี่ยนเปน Pre: Third year standing or consent of the instructor 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษา-
ศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
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 1. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา EDSS 498 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
โดยใหปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติขอ 1. จากเดิม “การ
วิเคราะหประเด็นปญหาการสอนสังคมศึกษาในสถานศึกษา” เปน “การวิเคราะหบริบทของ
สถานศึกษา” ทั้งนี ้ใหปรับแกไขเคาโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 305 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวนวิชา 

 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
1. มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เ ร่ือง หลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2547 กําหนดหลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใชคะแนนจากการสอบวัดความรูเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Entrance) หรือคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษท่ีไดจากการสอบคัดเลือก
นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม (Quota)  

2. ตั้งแตปการศึกษา 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปล่ียนวิธีการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบ Entrance มาเปนระบบ Admissions โดยใชคะแนนจาก
การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง 
(A-NET) จึงทําใหประกาศฉบับดังกลาวไมครอบคลุมวิธีการรับเขาศึกษาแบบใหม  

3. ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร จึงไดดําเนินการยกรางประกาศฯ เ ร่ือง 
หลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ฉบับใหม เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑใน
การยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รองรับวิธีการรับเขาในปการศึกษา 2550 โดยมี
ประเด็นสําคัญดังนี ้

1) เปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดย
กําหนดใหสํานักทะเบียนนําคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษท่ีไดจากการสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใชในการพิจารณา
ยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

2) เพ่ิมแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3) กําหนดใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป  

4. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไปยังคณะมนุษยศาสตร ไดรับ
แจงวาในปการศึกษา 2549 ไมมีการนําผลคะแนนจากการสอบ O-NET มาพิจารณายกเวนการเรียน  
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กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาท่ีประสงคขอยกเวนจะตองสมัครสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 
โดยคณะมนุษยศาสตรรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบและนําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาใชใน
การพิจารณา 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา EDSS 498 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
โดบมีขอสังเกตวา........................ 

 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 305 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมม)ี 
 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


