
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 12/2550 

วันศุกรที ่ 29  มิถุนายน  2550 
ณ  หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
5. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.โรม จิรานุกรม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
8. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวศิวกรรมศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
12. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
14. อ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
15. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
16. อ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 
17. ผศ.ชาญณรงค  ศรีสุวรรณ รองคณบด ี1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
19. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
20. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
21. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
22. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
23. อ.นิตยา สุวรรณรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
24. ผศ.ดร.อุดมศักดิ ์ เหวซ่ึงเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
25. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
26. นางศิริกุล ดํารงชาต ิ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร 
27. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
28. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
29. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
5. รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.55 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 

 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2550 มีมติดังนี ้
  1. ใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี ้

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร (สมุทรสาคร) 
ภาคพิเศษ 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาค

พิเศษ 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาคพิเศษ 
6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ภาคพิเศษ 
7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม ภาคพิเศษ 
8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ ภาคพิเศษ 



 -3- 

  2. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
ทราบตอไป จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา  
   2) หลักสูตรและยืนยันการใชช่ือหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และใช

ช่ือปริญญาวา “สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่11/2550 

 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุม คร้ังท่ี 11/2550 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

   
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2550 ได
อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจพิจารณาในรายละเอียดของถอยคําและ
สาระกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวิชาการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ       
ไดตรวจพิจารณาแลวพบวา ยังมีสาระท่ีตองแกไขในหลายประเด็น เม่ือแกไขแลวเห็นวามีสาระสําคัญท่ี        
ท่ีประชุมคณบดแีละคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยควรไดพิจารณาและเสนอขอคิดเห็นกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบอีกคร้ังหนึ่งกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม จึงไดดําเนินการปรับแกไข 
(ราง) ขอบังคับดังกลาวใหสมบูรณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีและ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขดังนี ้
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 1. ขอ 4 ใหแกไขในสวนของนิยามคําวา “สถาบันอุดมศึกษา” จากเดิม 
“สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีอ่ืนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา” เปน 
“สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีอ่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน
การศึกษา” 
 2. ขอ 5.2 ใหแกไขเปน “เปนผูที่ไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา” 
 3. ขอ 8.1 (2) และ (3) ใหแกไขเปนดังนี ้

“(2) ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิม ไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา ทั้งนี ้ จํานวน
รับนักศึกษาและการรับโอนใหเปนไปตามเงื่อนไขของคณะหรือสาขาวิชา 

 (3) จะตองมีกระบวนวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิม เทียบไดกับกระบวนวิชา
ในมหาวิทยาลัย ตามแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาไดเปน
หนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไมนอยกวา 2.50 ทั้งนี ้จะตองมีจํานวนหนวยกิต
ที่เรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของ
หลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกิน 2 เทาของแผนกําหนด
การศึกษา โดยนับต้ังแตภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจาก
สถาบันเดิม” 

 4. ขอ 10.2 (1) ใหแกไขเปนดังนี ้
“(1) ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 

30 วัน กอนเปดภาคการศึกษาของปการศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะมาเรียน” 
 5. ขอ 12.2 ใหแกไขดังนี้ 

1) ขอ 12.2 (1) วรรคแรก ใหแกไขขอความเปนดังนี ้
  “ระบบทวิภาค คอื ระบบที่แบงการศึกษาใน 1 ปการศึกษาออกเปน 2 ภาค-

การศึกษาปกติ…” 
2) ขอ 12.2 (2) วรรคแรก ใหแกไขขอความเปนดังนี ้
  “ระบบหนวยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบงชวงการจัดการเรียนการสอน

ใหเปนไปตามหัวขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง และ
จํานวนหนวยกิต เทียบเทากับเกณฑกลางของระบบทวิภาค” 

 6. ขอ 14 ใหแกไขดังนี ้
  1) ช่ือหัวขอ ใหแกไขจากเดิม “การลงทะเบียนกระบวนวิชา” เปน “การลงทะเบียน”  
  2) ใหเพิ่มขอความ “การลงทะเบียน หมายถึง การลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย” เปนวรรคแรกของขอ 14 
  3) ขอ 14.12 ใหตัดขอความ “และไมไดลาพักการศึกษา” ออก 
 7. ขอ 16.5 วรรคสอง ใหแกไขเปนดังนี ้
  “นักศึกษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษรลําดับขั้น I ให
สมบูรณภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา นับจากวัน         
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เปดภาคการศึกษาและเขาช้ันเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้รวมถึงภาคฤดูรอนดวย หากพน
กําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น I เปนอักษรลําดับขั้น F หรือ U” 
 สําหรับรายละเอียดของรางขอบังคับฯ ต้ังแตขอ 16.6 เปนตนไป ที่ประชุมเห็นควรให
นําไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 

5.2 คณะวิศวกรรมศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา 
 คณะวิศวกรรมศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 5 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตรแจงวา กระบวนวิชาดังกลาวไมไดทําการเปดสอนมา
เปนเวลานานและไมมีความจําเปนตองเปดสอนอีกตอไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. CE 362 ENGINEERING HYDROLOGY 2(2/2-0/0) 
 2. CE 419 STEEL AND TIMBER DESIGN 3(2/2-1/P) 
 3. CE 421 MATRIX ANALYSIS OF STRUCTURES 3(3/0-0/0) 
 4. CE 476 ADVANCED SOIL MECHANICS 3(3/0-0/0) 
 5. CE 491 LOW-COST INFRASTRUCTURE 3(2/2-1/P) 
 โดยกระบวนวิชาปดสอนดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศว-
กรรมศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร  
ท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการปดสอนกระบวนวิชา CE 362, 
419, 421, 476, 491 ตามที่เสนอ โดยใหคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว 5 ป และใหมีผลบังคับใช
ต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ทั้งนี ้ใหปรับแกไขเหตุผลในการปดสอนกระบวนวิชาใหเปนเหตุผลเชิงวิชาการมากขึ้น 
 

5.3 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชาท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2550 เปนตนไป คือ 
 1) REHM 310 Basic Rehabilitation for Occupational Therapy Student 
  จากเดิม Pre: OT 220 
  เปลี่ยนเปน Pre: OT 220 or OT 102 
 2) REHM 313 Basic Principle of Prosthesis 
  จากเดิม Pre: ANAT 308, OT 215 
  เปลี่ยนเปน Pre: ANAT 308, OT 215; or ANAT 208, OT 212 
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 กระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร   
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอ    
ท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา REHM 310 และ 313 
ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.4 คณะนิติศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทกฎหมาย 

 คณะนิติศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทกฎหมาย ท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงรหัสกระบวนวิชา จากเดิม LAW (177) เปลี่ยนเปน LAGE (176) และ LAW (177) 
โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้

 จากเดิม ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และเลือกเรียนไดทุกกระบวนวิชาใน
กลุมกระบวนวิชา LAW 

 เปลี่ยนเปน ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากทุกกระบวนวิชาใน
กลุมกระบวนวิชา LAGE และ LAW 

 การปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติ-
ศาสตรบัณฑิต โดยการแจงเวยีนเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอ     
ท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทกฎหมาย สําหรับนักศึกษา
ทั่วไป โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติตอไป 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมม)ี 
 

เลิกประชุมเวลา 17.50 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


