
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ผูมาประชุม 

1. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
  สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
6. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. รศ.โรม จิรานุกรม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
8. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
12. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. อ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
14. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
15. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
16. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
17. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
18. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
19. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



 -2- 

ผูเขารวมประชุม 
20. ผศ.ศิริพันธุ คงสวัสดิ ์ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
21. นางศิริกุล ดํารงชาต ิ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร 
22. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
23. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
3. รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
5. รองคณบด ีคณะแพทยศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
7. รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
9. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 

 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2550 มีมติดังนี ้
1. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2550 และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 
2. ใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
 พื้นฐาน 
  มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑในการยกเวนการเรียนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยยกเลิกประกาศฯ ฉบับเดิม เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2547 เพ่ือใหครอบคลุม
เกณฑการรับเขาแบบใหมของ สกอ. คือ การนําคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษทีไดจากการสอบแบบทดสอบ
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ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) มาใชในการพิจารณา
ยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่10/2550 

 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุม คร้ังท่ี 10/2550 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มขีอเสนอแนะใหปรับแกไขรายงานการประชุมดังนี ้

 1. หนา 7 แกไขขอความในขอ 3.2 และขอ 4. เปนดังนี ้

  “3.2 มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑในการนําคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษมาพิจารณา
ยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังนี ้
   1) ผูที่ไดคะแนน 0-70 คะแนน ตองเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
   2) ผูที่ไดคะแนน 71-80 คะแนน ใหไดรับการยกเวน โดยไมตองเรียนกระบวนวิชา 
ENGL 103 และใหเรียนต้ังแตกระบวนวิชา ENGL 104 ขึ้นไป ตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
  3) ผูที่ไดคะแนนต้ังแต 81 คะแนนขึ้นไป ใหไดรับการยกเวน โดยไมตองเรียน
กระบวนวิชา ENGL 103 และ ENGL 104 และใหเรียนต้ังแตกระบวนวิชา ENGL 203 ขึ้นไป ตามที่
ระบุไวในหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 
   เฉพาะนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ใหไดรับการยกเวน โดยไมตองเรียน
กระบวนวิชา ENGL 107 
   4. นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนกระบวนวิชา ENGL 103, ENGL 104 และ 
ENGL 107 จะตองยื่นคํารองเพื่อยกเวนการเรียนโดยชําระคาลงทะเบียนเทากับคาหนวยกิตของ
กระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวน 
   ทั้งนี ้จํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชา ENGL 103, 104 และ 107 ที่ลงทะเบียน
เพื่อยกเวนการเรียน จะไมนํามานับเปนจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนรวมในภาคการศึกษานั้น” 
 2. หนา 10 ใหแกไขมติการประชุมขอ 1. และขอ 3. เปนดังนี้ 
  “1. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา EE 456 โดยมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
โดยใหปรับแกไขช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเปน “Fundamental Mechatronics in Electrical 
Engineering”” 
 3. เนื่องจากการปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว ยังไมไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จึงเห็นสมควรใหคณะวิศวกรรมศาสตรนํากลับไปเสนอประชุม
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คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลวจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
ขั้นตอนตอไป” 
 เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
   
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง 

3.1 (ราง) ระเบียบการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 

 สํานักงานเลขานุการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) แจงวาจากการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือ
วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเร่ือง การเทียบโอนหนวยกิตการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนสมาชิกของ สออ.ประเทศไทยท่ีไดใหสัตยาบัน
รวมกัน ไดมีโอกาสลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพ่ือใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษา ในกรณีท่ีศึกษาอยูในปสุดทายของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยตนสังกัดไมเปดสอนในรายวิชาซ่ึงจําเปนสําหรับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกวิชาเรียนไดหลากหลายยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือเปดโอกาสในการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม สรางมิตรภาพ และความเขาใจระหวาง
นักศึกษาตางสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหนําเร่ืองดังกลาวเขาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาในสวนของสาระทางดานวิชาการแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ 
(ราง) ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศ
ไทย (สออ.ประเทศไทย) เร่ือง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันและเห็นสมควรใหนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาสาระทางดานการบริหารจัดการตอไป 

 ทั้งนี ้ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี ้

1. สถาบันที่จะเขารวมลงนามในสัตยาบัน ควรมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการใน
ระดับเดียวกัน 

2. การพิจารณารับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหคณะ/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
กระบวนวิชาเปนผูพิจารณาความเหมาะสม 

3. หลักเกณฑในการเทียบโอนหนวยกิตฯ ขอ 4. ที่ระบุวา “นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
ขามสถาบันไมเกินรอยละ 10 ของรายวิชาที่กําหนดไวตามหลักสูตร...” นั้น อาจไม
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เหมาะสม เนื่องจากในแตละหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่หลากหลาย และแตละ   
กระบวนวิชามีจํานวนหนวยกิตไมเทากัน ที่ประชุมจึงเสนอใหเปลี่ยนเปนการระบุ
จํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขามสถาบันได 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา เพ่ือเปนวิชาเอกเลือก 
ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 - MATH 254 Mathematical Program Package 3(2/2-1/2) 
  Pre: MATH 104 or MATH 112 or MATH 162 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา MATH 254 ตามที่
เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี ้ เนื่องจากกระบวนวิชา MATH 254 มีเนื้อหาใกลเคียงกับ
กระบวนวิชา MATH 253 ที่คณะเปดสอนอยูในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสน และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเปดสอนกระบวนวิชา MATH 254 ที่จะเปดเปนวิชาเอกเลือกเทานั้น 
ที่ประชุมจึงเห็นควรใหคณะดําเนินการปรับปรุงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา MATH 253 
จากเดิม “MATH 104 or MATH 112” เปน “MATH 104 or MATH 112; for non-majors” 
 

5.2 คณะบริหารธุรกิจขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะบริหารธุรกิจขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 - FINA 319 Working Capital Management 3(3/3-0/0) 
  Pre: FINA 211 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอตอท่ีประชุม 
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 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา FINA 319 ตามที่เสนอ 
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.3 คณะทันตแพทยศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา 

 คณะทันตแพทยศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ไดแก DMAT 281 
Dental Materials I  2 หนวยกิต ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ท้ังนี้ คณะทันต-
แพทยศาสตรแจงวาไดสํารวจแลว ไมมีนักศึกษาตกคางท่ีจําเปนตองเรียนกระบวนวิชาดังกลาว 
 ท้ังนี้ การปดสอนกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ทันตแพทยศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2550 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปดสอนกระบวนวิชา DMAT 281 โดยใหคง
รหัสกระบวนวิชาเดิมไวเปนระยะเวลา 5 ป ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1  
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.4 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทภาษาญี่ปุน สําหรับนักศึกษาทั่วไป 

 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทภาษาญี่ปุน สําหรับนักศึกษาท่ัวไป ตั้งแตปการศกึษา 
2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้

  จากเดิม วิชาโทภาษาญี่ปุน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาตางๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  เปลี่ยนเปน วิชาโทภาษาญี่ปุน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   1. วิชาบังคับ 12 หนวยกิต 
    ใหเรียนกระบวนวิชาตอไปนี ้
    JA 111, 112, 113 และ 114 
   2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
    ใหเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 
    JA 203, 221, 225 และ 233 

 โดยการปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
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 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงวิชาโทภาษาญี่ปุน สําหรับ
นักศึกษาทั่วไป โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหตัดเหตุผลในการปรับปรุงวิชาโทขอ 2. ออก เนื่องจากขัดแยงกับสาระใน
การปรับปรุงวิชาโทดังกลาว 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมม)ี 
 

เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


