
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 15/2550 

วันศุกรที ่ 21  กันยายน  2550 
ณ  หองประชุม 2  สํานักงานอธิการบดี 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
  สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
6. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
7. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
8. รศ.โรม จิรานุกรม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          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. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
14. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
17. น.สพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
19. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
20. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
21. ผศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร 
22. อ.ดร.ศุภวัฒน สินสุวงศวัฒน อาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
23. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
24. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
25. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
6. รองคณบด ี1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2550 มีมติดังนี ้
  1. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ซ่ึงไดปรับ  
แกไขรายละเอียดของหลักสูตรตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสวนของขอมูล
การประกันคุณภาพหลักสูตร หัวขอรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร และจํานวนรับนักศึกษา และใหนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 
  2. อนุมัติการปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก จํานวน 13 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร สาขาวิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาจิตเวชศาสตร สาขาวิชานิติเวช-
ศาสตร สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู สาขาวิชา
ศัลยศาสตร สาขาวิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส สาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา สาขาวิชาสูติศาสตรและ  
นรีเวชวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 
 
2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะ 
 ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 
  ท่ีประชุมคณบด ี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2550 มีมติให
คณะทํางานนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะ
ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 ไปพิจารณาทบทวนปรับรายละเอียดใหเปนปจจุบัน 
เชน ควรตัดคําวา “อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร” ออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีการจัดการศึกษาใน
ระดับนี ้ เปนตน และควรปรับเงื่อนไขของการพิจารณาท่ีจะไมเสนอใหไดรับปริญญาใหสอดคลองกับโทษทาง
วินัยของนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546 แลวนําเสนอ        
ท่ีประชุมคณบดีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
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3. การลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 
  ตามท่ีท่ีประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประจํา
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2550 ไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการเร่ือง การเทียบโอนหนวยกิตการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนสมาชิกของ สออ. ประเทศไทย ท่ีไดใหสัตยาบันรวมกันไดมีโอกาสลงทะเบียนเรียน
ขามสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพ่ือใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาในกรณีท่ีศึกษาอยูในปสุดทายของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย
ตนสังกัดไมเปดสอนในรายวิชาซ่ึงจําเปนสําหรับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกวิชาเรียนไดหลากหลายยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือเปดโอกาสในการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม สรางมิตรภาพ และความเขาใจระหวาง

นักศึกษาตางสถาบัน 

  ท่ีประชุมคณบด ีในคราวประชุมคร้ังท่ี 13/2550 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2550 มีความเห็นวา 
ในหลักการเปนเร่ืองท่ีดี แตการดําเนินงานคงตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ จึงมีขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสรุปไดดังนี ้
  1. หากจะมีความรวมมือกันมหาวิทยาลัยควรตองกําหนดระเบียบหรือประกาศมารองรับ เพ่ือ
กําหนดขอบเขต หลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ เชน จํานวนรับนักศึกษา และกระบวนวิชาท่ีจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนไดในแตละปการศึกษา ตลอดจนคาหนวยกิต เปนตน โดยตองคํานึงถึงความพรอมของ
คณะท่ีรับผิดชอบในการสอนกระบวนวิชานั้นๆ ดวย ซ่ึงในการดําเนินงานควรเปนลักษณะของการ
แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันมากกวาท่ีจะเปนการรับแตเพียงอยางเดียวของฝายใดฝายหนึ่ง 

  2. ในระยะแรกควรเลือกมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานอยูในระดับเดียวกัน และควรเปนระหวาง
มหาวิทยาลัยของรัฐดวยกัน โดยมีขอตกลงท่ีชัดเจนในการรวมมือและแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน 

  ประธานกลาวสรุปวา จะรับขอคิดเห็นตางๆ ไวเปนขอมูล และจะไดนําเร่ืองนี้หารือกับอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยของรัฐแหงอ่ืนวามีความคิดเห็นในเร่ืองนี้อยางไร และจะไดนําเสนอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่14/2550 
 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุม คร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 
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ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา 
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2551 เปนตนไป คือ 
 - HORT 304 Good Agricultural Practices in Production and 
   Postharvest 3(3/3-0/0) 
  Pre: None 

 กระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร 
ในคราวประชุมพิเศษ/2550 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2550 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา โดยเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของ
กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 - AEC 431 Agricultural Finance 3(3/3-0/0) 
 จากเดิม Pre:  AEC 201 
 เปลี่ยนเปน Pre:  AEC 201 or AEC 200 

 กระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2550 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา HORT 304 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใช
ต้ังแตภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา AEC 431 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

5.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม  

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาค-
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป คือ 
 - BIOT 100 Introduction to Application of Biotechnology 3(3/3-0/0) 
  Pre: None; for non-science students 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
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 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา BIOT 100 ตามที่เสนอ 
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

5.3 คณะมนุษยศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา และเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะมนุษยศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา และเปดสอนกระบวนวิชาใหม ดังนี ้
 1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม ดังนี ้
   รหัสอักษรภาษาไทย ม.สป.   
   รหัสอักษรภาษาอังกฤษ ESP  
   รหัสตัวเลข 021… 

 2. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 เปนตนไป คือ 
 - ESP 101 Spanish I 3(3/3-0/P) 
  Pre: None 

 การขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา และเปดสอนกระบวนวิชาใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร โดยการแจงเวียน เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2550 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา โดยใหใชรหัสอักษรเปน “ม.สป.” และ “ESP” 
และรหัสตัวเลขเปน “021...” ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 
2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา ESP 101 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

5.4 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ 
 - BCHM 233 Biochemistry for Medical Technology Students 3(3/3-0/0) 
  Pre: CHEM 152, CHEM 158 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา ดังนี ้
 1) ANAT 391 Dissection of Human Gross Anatomy 
  Pre: Third year Medical students 
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 2) CLME 407 Rehabilitation 
  Pre: Fourth year Medical students 
 3) CLME 408 Radiology 
  Pre: Fourth year Medical students 

 กระบวนวิชาเปดใหมและกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2550 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา BCHM 233 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใช
ต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 
 2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา ANAT 391, CLME 407, CLME 
408 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขดังนี้ 
  1) ANAT 391 
   - เงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา ใหแกไขเปน “สําหรับนักศึกษาแพทย
ช้ันปที่ 3” และ “For third year medical students” 
   - คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหแกไขเปน “การฝก
ชําแหละรางมนุษยดอง เพื่อศึกษาระบบหลอดเลือด เสนประสาท และกลามเนื้อ ตําแหนง และ
ความสัมพันธของอวัยวะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ” 
  2) CLME 407 
   - เงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา ใหแกไขเปน “สําหรับนักศึกษาแพทย
ช้ันปที่ 4” และ “For fourth year medical students” 
  3) CLME 408 
   - เงื่อนไขทีต่องผานกอนของกระบวนวิชา ใหแกไขเปน “สําหรับนักศึกษาแพทย
ช้ันปที่ 4” และ “For fourth year medical students” 
   - คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แกไขขอความในบรรทัดที ่ 3 เปน “...เอ็มอาร
ไอ แมมโมกราฟฟ การตรวจสแกนทางเวชศาสตรนิวเคลียร...” และใหเพิ่มขอความ “ทักษะการสื่อสาร
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ” ไวตอนทายของคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
   - วัตถุประสงคกระบวนวิชา ใหเพิ่มขอ 7. “สื่อสารใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก
ผูปวยและญาติ เก่ียวกับรังสีรักษาและผลขางเคียงของการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ” 
   - เนื้อหากระบวนวิชาขอ 6. ใหเพิ่มขอความ “และแมมโมกราฟฟ” และให
ปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชา ขอ 11. ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ทั้งนี ้ใหปรับแกไขเคาโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
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5.5 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2550) 

 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอย พ.ศ. 2550) ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ในสวนของวิชาเอกบังคับ ขอ 2.2.1 แผน 2   
ขอ H. Joint Program with Materials Science โดยมีการเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา และลดจํานวนหนวยกิต 
จาก 28 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. วิชาบังคับ ยกเลิกกระบวนวิชา MATS 302, 303, 304, 371 และใหเรียนกระบวนวิชา 
MATS 207, 221, 251 ซ่ึงมีเนื้อหาเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอท่ีจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาดาน
วัสดุศาสตรขั้นสูง แทน 
 2. วิชาเลือก ยกเลิกกระบวนวิชา MATS 414, 421, 431, 441, 451, 461 และเพ่ิม 
กระบวนวิชาใหเลือกเรียน จากเดิม 10 กระบวนวิชา เปน 22 กระบวนวิชา ไดแก MATS 315, 321, 331, 
343, 344, 351, 352, 355, 383, 415, 408, 432, 442, 445, 448, 452, 453, 464, 465, 481, 
482, 483 ซ่ึงมีเนื้อหาทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม และมีความหลากหลาย ตามความ
สนใจของผูเรียน 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอ    
ท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ตามที่เสนอมานี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ ซึ่งตามเกณฑการเสนอหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะตองจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุงมาก แตเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินการ โดยยังคงไวซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตร จึงเห็นควรใหเสนอเปนหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กนอยได 

 2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตามที่เสนอ ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดย
ใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
5.6 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวน-
วิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 - MATH 253 Introduction to Mathematical Software 
  จากเดิม Pre:  MATH 104 or MATH 112 
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  เปลี่ยนเปน Pre:  MATH 104 or MATH 112; for non-majors 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยา-
ศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 17/2550 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MATH 253 ตามที่
เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
5.7 นักศึกษาทุจริตในการสอบภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 

 ดวยในการสอบกระบวนวิชา MATH 162 ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 ไดมีนักศึกษา
จํานวน 3 ราย กระทําการทุจริตในการสอบ โดยไดนํากระดาษโนตจดสูตรตางๆ เขาหองสอบ ดังนี ้
 1. นายธนารักษ  เกาเอ้ียน รหัสประจําตัว 4806690 
 2. นายศุภณัฐ  มหามิตร รหัสประจําตัว 490612173 
 3. นายณัฐพงษ  สวางวรรณ รหัสประจําตัว 4606544 
 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2550 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 
2550 และคร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาแลวเห็นวา ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสอบ พ.ศ. 2534 ขอ 13 กําหนดวา “ในกรณีมีการทุจริตในการสอบให
ลงโทษลบช่ือออกจากการเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุอันควรลดโทษ แตการลงโทษนั้นจะตองลงโทษไมนอย
กวาใหพักการเรียน 2 ภาคการศึกษาปกต ิ และไดรับลําดับขั้น F ในกระบวนวิชาท่ีทุจริตนั้น” แตเนื่องจาก
เปนความผิดคร้ังแรกของนักศึกษา และนักศึกษาไดใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือเปน
แนวทางในการปองกันการทุจริตตอไป จึงเห็นสมควรใหลงโทษนักศึกษาดังนี ้
 1. ใหไดรับลําดับขั้น F ในกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาทุจริตในการสอบ ในภาคฤดูรอน           
ปการศึกษา 2549 
 2. ใหพักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2550  
 โดยท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลไดตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาท้ัง 3 ราย พบวา นาย    
ณัฐพงษ  สวางวรรณ ไดลงทะเบียนกระบวนวิชา MATH 162 ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 นี้จริง โดย
ไมไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา แตไดเขาเรียนและเขาสอบ ซ่ึงนักศึกษาไดยื่นคํารองขอลงทะเบียนหลัง
กําหนดเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 (วันสุดทายของการศึกษา คือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2550) สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลจึงไดแจงไปยังคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือทบทวนการขอลงทะเบียนหลังกําหนดของ
นายณัฐพงษ สวางวรรณ แตไมไดรับการแจงจากคณะวิศวกรรมศาสตรแตอยางใด การลงทะเบียนจึงยังไม
สมบูรณ 
 ดังนั้น สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงไดเสนอคําส่ังเพ่ือลงโทษ นายธนารักษ เกาเอ้ียน และ 
นายศุภณัฐ มหามิตร ดังนี ้ 
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 -  นายธนารักษ เกาเอ้ียน รหัสประจําตัว 4806690 และนายศุภณัฐ มหามิตร รหัสประจําตัว 
490612173 เห็นควรใหลงโทษตามท่ีคณะวิทยาศาสตรเสนอ คือ ใหไดรับลําดับขั้น F ในกระบวนวิชาท่ี 
นักศึกษาทุจริตในการสอบในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 และใหพักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ 
คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2550 
 - สวนนายณัฐพงษ สวางวรรณ รหัสประจําตัว 4606544 นั้น เนื่องจากไมเคยปรากฏกรณีนี ้ 
มากอน จึงขอเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาดังกลาว ดวยมูลเหตุท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
แตไมไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และยังไมไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน แตไดเขาเรียน
และเขาสอบ ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ขอ 13 
การลงทะเบียนกระบวนวิชา ไดกําหนดวา 
  “... 
  13.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนดใหกระทําไดภายในระยะเวลาของการเพ่ิม 
กระบวนวิชา หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ... 
  13.4 การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ พรอมท้ังยื่น 
หลักฐานการลงทะเบียนกระบวนวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว 
  ... 
  13.8 การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวนวิชาท่ี 
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W …” 

 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 15/2550 เม่ือวันท่ี 21 
สิงหาคม 2550 ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเก่ียวกับกรณีของนายณัฐพงษ สวางวรรณ ดังนี ้

 “กรณีของนายณัฐพงษ สวางวรรณ รหัสประจําตัว 4606544 เนื่องจากผลการลงทะเบียนยังไม
สมบูรณ จึงไมสามารถลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสอบ พ.ศ. 
2534 ขอ 13 กําหนดวา “ในกรณีมีการทุจริตในการสอบใหลงโทษลบช่ือออกจากการเปนนักศึกษา เวนแต
มีเหตุอันควรลดโทษ แตการลงโทษนั้นจะตองลงโทษไมนอยกวาใหพักการเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
ไดรับลําดับขั้น F ในกระบวนวิชาท่ีทุจริตนั้น” ได ท่ีประชุมจึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนํา
กลับไปพิจารณาทบทวน โดยใหหารือกับนิติกรพรอมท้ังใหศึกษากรณีตัวอยางท่ีไดลงโทษไปแลว
ประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ ควรนําหารืออัยการจังหวัดซ่ึงเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยดวย 
แลวนําเสนอใหท่ีประชุมทราบอีกคร้ังหนึ่ง” 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี ้
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา MATH 162 ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 ของ                

นายณัฐพงษ สวางวรรณ ถือวาเปนการลงทะเบียนไมสมบูรณ เนื่องจากยังไมไดชําระคาลงทะเบยีน 
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 2. นายณัฐพงษ สวางวรรณ ไดกระทําการทุจริตในการสอบกระบวนวิชา MATH 162 จึง        
เห็นควรใหลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามความในขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546 แตเนื่องจากเปนการกระทําความผิดคร้ังแรก จึงควรลงโทษขั้นตํ่าคือ ให            
พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ และใหไดรับลําดับขั้น F ในกระบวนวิชาที่ทุจริตสอบ 

  แตเนื่องจากการลงทะเบียนกระบวนวิชาไมสมบูรณ ไมสามารถใหลําดับขั้น F ใน
กระบวนวิชาดังกลาวได จึงเห็นควรใหนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนในชวงเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา โดย
คณะอาจชวยเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อประโยชนตอตัวนักศึกษา
เองและตอสวนรวม 

3. ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการดังนี้ 
 1) การลงทะเบียน ควรปรับปรุงวิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน และการ

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหถูกตอง รัดกุม มากยิ่งขึ้น 
 2) การคุมสอบ กรรมการคุมสอบควรเขมงวดและแจงใหนักศึกษาทราบถึงบทลงโทษ

ของการทุจริตในการสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนเร่ิมทําการสอบ เพื่อเปนการปองปรามไมให
นักศึกษาทําการทุจริต 

 3) อาจารยที่ปรึกษา ควรใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนให
เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนและสําเร็จการศึกษาไดบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

 4) เกณฑการลงโทษทางวินัย ควรมีการพิจารณาทบทวนและปรับบทลงโทษใหรัดกุม 
เพื่อใหสามารถลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดได โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่ไดกระทําลงไป 

 5) ควรประกาศหรือแจงใหนักศึกษาทราบถึงการทําความผิดที่เกิดขึ้นในแตละภาค-
การศึกษา โดยอาจเสนอเปนขอมูลเชิงสถิติ เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงบทลงโทษและผลเสียที่จะ
ไดรับจากการกระทําความผิดวินัย 
 

5.8 การใหขอมูลเก่ียวกับหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการลงทะเบียนเรียน 
 ขามมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการเครือขายการศึกษาท่ัวไป อุดมศึกษาไทย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 มี
ความเห็นชอบใหเครือขายฯ ทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกเครือขายฯ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการเรียนการสอนวิชาการศึกษาท่ัวไปขามมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการในขั้นตน
จะเปนลักษณะของการขอความรวมมือจากสมาชิกเครือขายฯ ใหสงหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติ
เพื่อการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน
ผูดําเนินการประสานงานในการรวบรวมขอมูลดังกลาวสงใหเครือขายฯ เพ่ือประชาสัมพันธตอไป 
 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
พิจารณาในสวนของหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได
แจงใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทราบตอไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
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 เนื่องจากประเด็นดังกลาวตองพิจารณาในรายละเอียดคอนขางมาก ประธานที่ประชุมจึง
เห็นควรใหนําเร่ืองนี้กลับมาหารือในการประชุมคร้ังตอไป โดยใหคณะกรรมการทุกทานพิจารณาใน
ประเด็นตอไปนี้ 
  1) แนวทางและวิธีการลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปขามมหาวิทยาลัย 
  2) การคิดคาหนวยกิตของการลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปขามมหาวิทยาลัย 
ควรเปนไปในทิศทางใด 
 ทั้งนี ้ ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนวิชาศึกษาทั่วไประดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อนําเสนอประกอบการพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไปดวย 
 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1 การเลื่อนเวลาการสอบของบางกระบวนวิชา สงผลกระทบตอกระบวนวิชาที่กําหนดเวลา 
 สอบตามที่ไดประกาศไวในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 รองคณบดีฝายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรไดหารือท่ีประชุมเก่ียวกับกรณีท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนไมเปนไปตามแผนกําหนดการศึกษาของแตละช้ันป เชน นักศึกษาช้ันปท่ี 3 มาลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาในช้ันปท่ี 1 แตกําหนดเวลาสอบของกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนตามแผนกําหนดการศึกษาใน        
ช้ันปท่ี 3 และกระบวนวิชาในระดับช้ันปท่ี 1 เปนเวลาเดียวกัน ทําใหนักศึกษาตองขอเล่ือนสอบวิชาใดวิชา
หนึ่งออกไป ซ่ึงหากอาจารยผูสอนไมอนุญาตใหเล่ือนการสอบ ก็อาจสงผลเสียตอคุณภาพในเชิงวิชาการ 
เนื่องจากนักศึกษาไมสามารถทําขอสอบท้ัง 2 กระบวนวิชาพรอมกันไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ประธานที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรบรรจุเร่ืองดังกลาวเปนวาระการพิจารณาใน
การประชุมคร้ังตอไป 
 

6.2 ระบบ CMU-MIS ดานหลักสูตร 

 ประธานท่ีประชุมแจงวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาประมาณ 300 หลักสูตร ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาตองรายงานขอมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามแบบฟอรมท่ี สกอ. กําหนด โดยถือเปน
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การดําเนินงานของแตละหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการจัดทําหลักส ูตร ยังถูกตรวจสอบผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน 
มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาระบบ CMU-MIS ดานหลักสูตรขึ้นมาเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว โดยท่ีผานมา
ทางสถานบริการเทคโนโลยีไดมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชงานระบบดังกลาวแกเจาหนาท่ีงาน
บริการการศึกษาของทุกคณะ และไดมีหนังสือขอความรวมมือใหทุกคณะดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชา เพ่ือใหสามารถใชงานระบบไดอยางสมบูรณ แตปรากฏไมไดรับความ
รวมมือจากคณะตางๆ เทาท่ีควร ประธานท่ีประชุมจึงไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะไป
ติดตามการดําเนินงานดังกลาว โดยขอใหงานบริการการศึกษาของทุกคณะตรวจสอบความถูกตองและ
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ครบถวนของขอมูล หากพบขอผิดพลาด ก็ใหดําเนินการแกไขใหถูกตองสมบูรณ หากตองการสอบถาม
รายละเอียดของหลักสูตรและกระบวนวิชา ใหสอบถามมายังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือหากคณะ
ไมสามารถดําเนินการแกไขขอมูลในระบบ MIS ได เนื่องจากความซับซอนของโปรแกรม ใหสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบรรจุเขาเปนวาระการพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 16.47 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


