
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครั้งที่  10/2551

วันศุกรที่ 1  สิงหาคม  2551
ณ  หองประชุมตะวัน  กังวานพงศ  อาคารยุทธศาสตร  สํานักงานมหาวิทยาลัย

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

ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ
2. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย กรรมการ
4. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ
5. รศ.วราภรณ ปณณวลี รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร         กรรมการ
7. ผศ.สุนันทา รัตนาวะดี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ
8. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
10.ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
11. รศ.ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร กรรมการ
12.ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ
13. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
14.ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
15.ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ
16.อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
17.ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ
18.นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
19.น.ส.พันธุระวี สุจริตกุล หัวหนางานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
20.อ.ทพ.ชนทีร ชิณเครือ อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตรชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร
21.อ.อิศรพงษ พงษศิริกุล อาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
22.อ.กวิน วองวิกยการ หัวหนาสํานักงานปริญญาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
23.นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
24.นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น)
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
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4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร
6. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
7. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร

เริ่มประชุมเวลา 13.48 น.
ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. คณะกรรมการภายใตขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแลว และ
ภายใตขอบังคับดังกลาวจะมีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

1) คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ หนาที่กลั่นกรองรายละเอียดของเรื่องทางดาน
วิชาการตางๆ เสนอสภาวิชาการพิจารณา

2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ยกเลิกที่ประชุมคณบดี) ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและการเงิน 

3) สภาวิชาการ ทําหนาที่รับผิดชอบการเสนอเรื่องทางดานวิชาการ เชน การอนุมัติการเปดสอน 
ปดสอน และปรับปรุง หลักสูตรและกระบวนวิชา เปนตน ซึ่งจะเริ่มกําหนดการประชุมขึ้น 
ภายหลังจากมีการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว

4) สภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551

ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง  (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1 แนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา โดยมีรองคณบดี/ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการของทุกคณะ/วิทยาลัย และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดขอสรุปจากการ
ประชุมสัมมนา ดังนี้
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1. แนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดจุดมุงหมายในการจัดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
โดยใหคณะ/วิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว และใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

2. การดําเนินการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนใหคณะ/วิทยาลัยใหขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

1) กระบวนวิชาของคณะ/วิทยาลัยที่เปดสอนอยูในปจจุบันและสามารถนํามาใชเปน
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปได โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดการจัดวิชาศึกษาทั่วไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และจุดมุงหมายในการจัดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

2) กระบวนวิชาที่คณะ/วิทยาลัยประสงคจะแนะนําใหมีการเปดสอนเพื่อใชเปนกระบวนวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

บัดนี้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดรวบรวมขอมูลกระบวนวิชาของคณะ/วิทยาลัยที่เปดสอนอยู
ในปจจุบันและสามารถนํามาใชเปนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปได และกระบวนวิชาที่คณะ/วิทยาลัยประสงคจะ
แนะนําใหมีการเปดสอนเพื่อใชเปนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดที่
เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. กําหนดใหเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดย
 แบงเปน4 กลุมคือ 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

2. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 6
หนวยกิต (แตตลอดหลักสูตร ตองเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษรวมจํานวนไมนอย- 
กวา 12 หนวยกิต โดยอาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เปดสอน
ในคณะมนุษยศาสตร หรือกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

3. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่ ว ไปของมหาวิทยาลัยอื่น
ภายในประเทศ/ตางประเทศ ที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ/สาขาวิชา

ดังนั้น เพื่อใหการปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และดําเนินการเสร็จทันภายในเดือนตุลาคมนี้ ที่ประชุมจึงมอบหมายใหสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษายกรางและรวบรวมรายชื่อและคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาของกระบวนวิชา
ศึกษาทั่วไป ตามที่ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้ และทําหนังสือแจงเวียนทุกคณะ/วิทยาลัย
พิจารณาความเปนไปไดในการเปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว แลวสรุปขอมูลเสนอที่ประชุมนี้ในการ
ประชุมครั้งตอไป
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5.2 คณะพยาบาลศาสตรขอปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 1 ป)

ตามที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
1 ป) ตั้งแตปการศึกษา 2540 นั้น บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตรแจงวา คณะฯ ไดจัดการศึกษาหลักสูตร
ดังกลาวเพียง 1 รุน เฉพาะในปการศึกษา 2540 เทานั้น และนักศึกษาทั้งหมดไดสําเร็จการศึกษาตั้งแต              
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2540 เรียบรอยแลว คณะพยาบาลศาสตรจึงประสงคจะขอปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 1 ป) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอ      
ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 1 
ป) ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป โดยประธานที่ประชุมมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูล
หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบันและหลักสูตรที่ปดสอนไปแลว แลวสรุปรายงานเสนอตอสภา-
มหาวิทยาลัย

5.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน
(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับที่ กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน
1. JA 103 Fundamental Japanese I 3(2/2-1/3) JA 111 Basic Japanese I 3(3/3-0/P)
2. JA 104 Fundamental Japanese II 3(2/2-1/3) JA 112 Basic Japanese II 3(3/3-0/P)

หมายเหตุ กระบวนวิชาในตารางดานซายและดานขวา สามารถใชเทียบแทนกันไดทั้งสองทาง

แตคณะมนุษยศาสตรแจงวาการดําเนินการตามประกาศฉบับดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนระหวางนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรเดิม กับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2550 ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรจึงประสงคจะขอเสนอเทียบแทนกระบวนวิชาใหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให
นักศึกษาหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุนได
อยางตอเนื่อง โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 กระบวนวิชาในตารางดานซายใชแทนกระบวนวิชาในตารางดานขวาเทานั้น
ลําดับที่ กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน

1. JA 103 Fundamental Japanese I 3(2/2-1/3) JA 101 Fundamental Japanese I 5(5/5-0/P)
หรือ JA 111 Basic Japanese I 3(3/3-0/P)

JA 112 Basic Japanese II 3(3/3-0/P)
2. JA 104 Fundamental Japanese II 3(2/2-1/3) JA 102 Fundamental Japanese II 5(5/5-0/P)

หรือ JA 113 Basic Japanese III 3(3/3-0/P)
JA 114 Basic Japanese IV 3(3/3-0/P)
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ตารางที่ 2 กระบวนวิชาในตารางดานซายและดานขวา สามารถใชเทียบแทนกันไดทั้งสองทาง
ลําดับที่ กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน

1. JA 101 Fundamental Japanese I 5(5/5-0/P) JA 111 Basic Japanese I 3(3/3-0/P)
JA 112 Basic Japanese II 3(3/3-0/P)

2. JA 102 Fundamental Japanese II 5(5/5-0/P) JA 113 Basic Japanese III 3(3/3-0/P)
JA 114 Basic Japanese IV 3(3/3-0/P)

โดยการเทียบแทนกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช
แทนกัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) โดยระบุการเทียบแทนกระบวนวิชาตามที่คณะมนุษยศาสตรเสนอ ตาม
รายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะมนุษยศาสตรไปพิจารณาทบทวนการขอเทียบแทน
กระบวนวิชาดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง โดยใหพิจารณาในประเด็นตอไปนี้

1. หากพิจารณาการเทียบแทนกระบวนวิชาตามประกาศฉบับนี้ แสดงวา นักศึกษาใน
หลักสูตรเดิมที่กําหนดใหเรียนกระบวนวิชา JA 101 จํานวน 5 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียน
กระบวนวิชา JA 103 จํานวน 3 หนวยกิต แลวเทียบแทนกระบวนวิชาตามประกาศฉบับนี้ จะสง    
ผลกระทบตอการนับจํานวนหนวยกิตเพื่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นหรือไม

2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร เสนอแนะวา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมที่ตกคางและอาจตองเรียนกระบวนวิชา JA 101 อยู คณะควรเปด
สอนกระบวนวิชา JA 101 ควบคูไปกับ JA 103 ดวย และหากทั้งสองกระบวนวิชามีบางสวนของ
เนื้อหาที่เหมือนกัน คณะอาจจัดใหนักศึกษาของทั้งสองกระบวนวิชาเรียนดวยกันได

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. การเทียบแทนกระบวนวิชานั้น หากพิจารณาในเชิงเนื้อหากระบวนวิชาแลว ควรเปน

การเทียบแทนกระบวนวิชาที่มีจํานวนหนวยกิตเทากัน
2. การเปดสอนกระบวนวิชาใหม ขอใหทุกคณะพิจารณากําหนดชื่อกระบวนวิชาไมใหซ้ํา

กับชื่อกระบวนวิชาที่เปดสอนอยูเดิม เพื่อปองกันไมใหนักศึกษาเกิดความเขาใจผิดในการลงทะเบียน
กระบวนวิชา

5.4 คณะวิศวกรรมศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 7 กระบวนวิชา โดยคงรหัสกระบวนวิชา

เดิมไวอยางนอย 5 ป ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร   
แจงวา กระบวนวิชาดังกลาวไมมีความจําเปนตองเปดสอนอีกตอไป เนื่องจากไดมีการปรับปรุงและนํา
เนื้อหากระบวนวิชาสวนที่สําคัญมาบรรจุไวในกระบวนวิชาที่เปดใหมแลว ตามรายละเอียดดังนี้

1. MN 311 SURFACE MINING 3(3/3-0/0)
2. MN 312 UNDERGROUND MINING 3(3/3-0/0)
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3. MN 315 COMPUTER APPLICATION IN MINING 3(2/2-1/2)
4. MN 413 PRINCIPLE OF EXPLOSIVES ENGINEERING 2(2/2-0/0)
5. MN 451 MINE EQUIPMENT 3(3/3-0/0)
6. MN 452 MINE PLANT DESIGN 3(3/3-0/0)
7. MN 461 MINE HYGIENE AND SAFETY ENGINEERING 1(1/1-0/0)

โดยกระบวนวิชาปดสอนดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรม-
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอ
ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 7 กระบวนวิชา 
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ทั้งนี้ ใหคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไวอยางนอย 5 ป เพื่อไมใหสงผลกระทบตอนักศึกษาตกคางหรือ
นักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเพ่ือแกไขลําดับขั้น และประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลการปดสอนกระบวนวิชา และจํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่
เปดสอนอยูในปจจุบัน แลวสรุปรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ

5.5 คณะมนุษยศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา

คณะมนุษยศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 8 กระบวนวิชา โดยไมขอคงรหัสกระบวน-
วิชาเดิมไว ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ซึ่งคณะมนุษยศาสตรแจงวา กระบวนวิชา
ดังกลาวไมไดทําการเปดสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และประสงคจะนํารหัสกระบวนวิชาดังกลาวมากําหนด
เปนกระบวนวิชาใหมในหลักสูตรที่อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงมาก ตามรายละเอียดดังนี้

1. CN 201 INTERMEDIATE CHINESE I 3(3/3-0/0)
2. CN 202 INTERMEDIATE CHINESE II 3(3/3-0/0)
3. CN 301 INTERMEDIATE CHINESE III 3(3/3-0/0)
4. CN 302 INTERMEDIATE CHINESE IV 3(3/3-0/0)
5. CN 304 READING OF VARIOUS KINDS OF WRITING 3(3/3-0/0)
6. CN 351 SHORT STORIES 3(3/3-0/0)
7. CN 401 ADVANCED CHINESE I 3(3/3-0/0)
8. CN 402 ADVANCED CHINESE II 3(3/3-0/0)

โดยกระบวนวิชาปดสอนดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษย-
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอ   
ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 8 
กระบวนวิชา โดยไมคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 ทั้งนี้ 
เนื่องจากการปดสอนดังกลาวเปนการปดสอนโดยไมคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไวอยางนอย 5 ป ตามที่
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ระบุไวในขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ขอ 12.7 จึงขอใหคณะ
มนุษยศาสตรทําหนังสือแจงเวียนไปยังทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อสํารวจวากระบวนวิชาที่คณะประสงคจะขอ
ปดสอนดังกลาวถูกบรรจุอยูในหลักสูตรใดบาง และมีนักศึกษาของคณะใดที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาดังกลาวเปนวิชาโทและประสงคจะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกลาวเพื่อ regrade อีกหรือไม หากทุก
คณะ/วิทยาลัยแจงวาไมมีนักศึกษาตกคางที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชา ขอใหคณะมนุษยศาสตรทํา
หนังสือยืนยันมายังมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขออนุมัติปดกระบวนวิชาดังกลาวตอไป

5.6 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

ตามที่มหาวิทยาลัยไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2550 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2550 เปนตนไป นั้น

เนื่องจากขอบังคับฉบับดังกลาวมีรายละเอียดที่ตองปรับแกไขบางประการ เพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงไดยกรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ยกเลิกความในขอ 9.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 และใหใชขอความตอไปนี้แทน

“ขอ 9.1 การโอนหนวยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย หรือการเทียบโอนหนวยกิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิม ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย”

2. ยกเลิกความในขอ 14.1 (6) วรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และใหใชขอความตอไปนี้แทน

“ในภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน 9 หนวยกิต”

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความคิดเห็นวา เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใช
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ซึ่งจะตองมีการออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่
เก่ียวของมารองรับพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเรงดวน ดังนั้น เพื่อไมใหมีการประกาศใชขอบังคับหลาย
ฉบับในระยะเวลาไลเลี่ยกัน ที่ประชุมจึงเห็นควรใหชะลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกไปกอน และมอบหมายให
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจงเวียนขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 ใหทุกคณะพิจารณาใหความเห็นวา ความขอใดในขอบังคับที่ไมสอดคลองกับเกณฑของ 
สกอ. หรือควรปรับแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใชประกอบการพิจารณายกรางขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ

6.1 คณะวิศวกรรมศาสตรหารือกรณีการโอนหนวยกิตของนักศึกษาที่ลาออกและสอบคัดเลือกกลับ
เขามาเปนนักศึกษาใหม

ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนหนวยกิต 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอ 6. ที่ระบุวา “...นักศึกษาจะขอโอนหนวยกิตไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร” ซึ่งประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตรสาขาวิชา นั้น

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดหารือที่ประชุมวา คณะวิศวกรรมศาสตรจะ
สามารถออกประกาศเพิ่มเติมประกาศฉบับดังกลาวเองไดหรือไม เนื่องจากที่ผานมาคณะฯ ประสบปญหาวา 
มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีและคาดวาจะพนสถานภาพจากการเปน
นักศึกษา ยื่นเรื่องขอลาออกจากการเปนนักศึกษาและสอบคัดเลือกกลับเขามาใหม แลวขอโอนหนวยกิต 
กระบวนวิชาที่เคยศึกษาไวเดิมโดยเลือกโอนเฉพาะกระบวนวิชาที่มีผลการเรียนดีเทานั้น โดยนักศึกษาจะใช
ระยะเวลาศึกษาไมนานก็สามารถสําเร็จการศึกษาได ซึ่งคณะพิจารณาเห็นวากรณีดังกลาวนั้นไมเปนธรรมตอ
นักศึกษารายอื่น

รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลชี้แจงวา กรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไมมี
ปญหา เนื่องจากการโอนหนวยกิตของนักศึกษากรณีดังกลาว จะเทียบผลการเรียนใหเปน CX ซึ่งจะไมถูก
นํามานับรวมกับผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร แตสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นขอบังคับฯ วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมไดระบุเงื่อนไขการเทียบผลการเรียนไว

ประธานที่ประชุมจึงมอบหมายใหสํานักทะเบียนและประมวลผลและบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ
ขอมูลที่เกี่ยวของตอมหาวิทยาลัยวาในแตละปมีนักศึกษาที่ขอโอนหนวยกิต โดยการลาออกแลวสอบ
คัดเลือกกลับมาเปนนักศึกษาใหมจํานวนเทาใด และการโอนหนวยกิตกรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความ
ไดเปรียบนักศึกษาอื่นหรือไม ควรหรือไมควรประการใด เพื่อจะไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
เรื่องนี้ตอไป

6.2 คณะวิศวกรรมศาสตรหารือกรณีการลงโทษนักศึกษาโดยใหพักการศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ขอหารือที่ประชุมกรณีที่นักศึกษาทุจริตสอบ แลว
ถูกสั่งใหพักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติวา หากนักศึกษาผูนั้นกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปการศึกษา 2551 แลวถูกคําสั่งลงโทษใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ปการศึกษา 2551  
กรณีเชนนี้หากพนกําหนดลงโทษแลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในชวงตนภาค-
การศึกษาถัดไปนับจากวันพนกําหนดลงโทษโดยที่คณะพิจารณาใหนักศึกษาผูนั้นสําเร็จการศึกษาในชวงตน
ภาคการศึกษาไดหรือไม เนื่องจากปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีกําหนดใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ในชวงสิ้นภาคการศึกษาเทานั้น



-9-

ประธานที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาคณะสามารถอนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นสําเร็จ
การศึกษาในชวงตนภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคํารองได ทั้งนี้ ขอใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
เสนอขอมูลที่เปนขอสั่งการเดิมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการพิจารณาลงโทษมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

6.3 คณะเภสัชศาสตรหารือกรณีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตรขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีการขอเชิญอาจารย
พิเศษมาชวยสอนวา การเสนอคําสั่งแตงตั้งตองเสนอถึงมหาวิทยาลัยและอธิการบดีเปนผูลงนามในคําสั่ง ซึ่ง
อาจใชระยะเวลานาน และที่ผานมาจะเห็นไดวา เมื่อคณะเสนอคําสั่งถึงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม 
มหาวิทยาลัยก็เห็นชอบตามที่คณะเสนอโดยไมมีขอทวงติงมาโดยตลอด จึงขอหารือถึงความเปนไปไดวา
มหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจใหคณบดีลงนามในคําสั่งดังกลาวแทนอธิการบดีไดหรือไม

ประธานที่ประชุมมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาขอมูลจากระเบียบ
มหาวิทยาลัยในประเด็นของการมอบอํานาจของอธิการบดีวาจะสามารถทําไดหรือไม หรือจะตอง
ปรับแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

เลิกประชุมเวลา 16.33 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง)
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบันทึกรายงานการประชุม


