
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ครั้งท่ี  4/2551 

วันศุกรท่ี  14  มีนาคม  2551 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานอธิการบด ี

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
5. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ฤตินันท สมุทรทัย ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
13. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
15. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
16. อ.ดร.ประพัฒชนม  จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี 
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
17. ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
18. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
19. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
20. รศ.ระวีวรรณ กันไพเราะ อาจารยประจําภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย 
21. อ.สุพัฒน คําไทย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
22. นางวิไลวรรณ จันทร หัวหนางานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
23. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
24. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
5. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
7. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 คณะนิติศาสตรขอปรบัปรุงกระบวนวิชา 
 คณะนิติศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา ต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551     
เปนตนไป ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงกระบวนวิชา ในสวนของเงื่อนไขที่ตองผานกอน จํานวน 4 กระบวนวิชา ดังน้ี 

  1) LAW 284  CRIMINAL OFFENCES I 
  จากเดิม Pre: LAGE 101 or LAW 103 
  เปล่ียนเปน Pre: LAGE 181 

  2) LAW 285  CRIMINAL OFFENCES II 
  จากเดิม Pre: LAGE 101 or LAW 103 
  เปล่ียนเปน Pre: LAGE 181 or consent of the instructor 

  3) LAW 423  REORGANIZATION LAW 
  จากเดิม Pre: LAGE 333 or LAW 413 or concurrent to LAW 333 
    or LAW 413 
  เปล่ียนเปน Pre: LAGE 333 or LAW 431 or concurrent to LAW 333 
    or LAW 431 
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  4) LAW 441  SEMINAR ON CONSTITUTIONAL LAW 
  จากเดิม Pre: LAGE 241 and fourth year standing 
  เปล่ียนเปน Pre: LAGE 241 or LAW 242 and fourth year standing 
 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา ในสวนของคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา 
ดังน้ี 
  - LAW 495  CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN THE PART OF CRIMINAL TRIAL 
 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
นิติศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่8/2550 เม่ือวันที ่7 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 5 กระบวนวิชา 
ไดแก LAW 284, 285, 423, 441, 495 ตามท่ีเสนอ และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
    

5.2 คณะเทคนิคการแพทยขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะเทคนิคการแพทยขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม เพื่อบรรจุเปนกระบวนวิชาเอกสําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1        
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังน้ี 
 - RT 442 LAW FOR RADIOLOGIC TECHNOLOGIST 1(1/1-0/0) 
  Pre: For fourth year standing 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
เทคนิคการแพทย ในคราวประชุมคร้ังที ่11/2550 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา RT 442 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผล
บังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหประสานกับสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับแกไขรายละเอียดในเอกสารใหถูกตองกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป  
 2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายวา การเปดสอนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเนนศาสตรทางดาน
ใด ใหคณะ/สาขาวิชาท่ีเปนเจาของศาสตรเปนผูรับผิดชอบสอนกระบวนวิชานั้น เชน คณะ
นิติศาสตรรับผิดชอบสอนกระบวนวิชาทางดานกฎหมาย ดังนั้น หากคณะอื่นประสงคจะเปดสอน
กระบวนวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาคาบเก่ียวกับศาสตรของคณะอื่นๆ ควรสอบถามไปยังคณะท่ีเปนหลัก
ทางดานศาสตรนั้นๆ กอน วาสามารถเปดสอนใหไดหรือไม หากคณะท่ีเปนหลักนั้นไมสามารถเปด
สอนใหได ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลทางดานความพรอม หรือดานเนื้อหา คณะอื่นก็สามารถเปดสอน
กระบวนวิชานั้นๆ ไดเอง เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
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5.3 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับปรุงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 2 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังน้ี 

 1. BIOL 303 HISTORY OF BIOLOGY 3(3/3-0/0) 
  จากเดิม Pre: BIOL 102 
  เปล่ียนเปน Pre: BIOL 102 or BIOL 112 

 2. BIOL 461 ADVANCED TAXONOMY OF FLOWERING PLANTS 3(2/2-1/3) 
  จากเดิม Pre: BIOL 361 
  เปล่ียนเปน Pre: BIOL 360 or BIOL 361 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 3/2551 เม่ือวันที ่ 13 กุมภาพันธ 2551 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา 
ไดแก BIOL 303, 461 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.4 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทจุลชีววิทยา สําหรับนักศึกษาท่ัวไป 
 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทจุลชีววิทยา สําหรับนักศึกษาทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และเพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะที่จําเปนทางจุลชีววิทยามากขึ้น 
โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังน้ี 
  จากเดิม 
 ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปน้ี 
 MICB 201, 311, 312, 313, 314, 381, 411, 412, 431, 441, 461, 
 471, 481 
 เปล่ียนเปน 
 ใหเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี 
 1. วิชาบังคับ 
  MICB 201 และ 461 
 2. วิชาเลือก 
   ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา MICB ระดับ 300 ขึ้นไป เพิ่มเติมจากขอ 1. รวมกัน 
   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 โดยการปรับปรุงวิชาโทดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 23/2550 เม่ือวันที ่ 12 ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทจุลชีววิทยา สําหรับ
นักศึกษาท่ัวไป ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

5.5 คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 
 พ.ศ. 2551) 

 คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชบัีณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) 
ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยปรับปรุงในสวนของแผนกําหนดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังน้ี 

1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 1 
- ยายกระบวนวิชา บธ.กจ. 202 และ ม.จว. 103 มาจากภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1 

2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 1 
- ยายกระบวนวิชา ศศ. 101 และ บธ.กจ. 103 มาจากภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปที่ 1 
- ยายกระบวนวิชา ว.สถ. 271 มาจากภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 

3. ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 
- ยายกระบวนวิชา ศศ. 102 มาจากภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ    
ในคราวประชุมครั้งที ่17/2550 เม่ือวันที ่12 ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอ 
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาการปรับปรุงดังกลาวเปนเพียงการยายสลับกระบวน
วิชาของแตละภาคการศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับอัตรากําลังและ
อาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงเปนเร่ืองการบริหารจัดการภายในคณะ จึงเห็นควรใหยกเลิกการปรับปรุง
หลักสูตรดังกลาว 
 

5.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 การบรรจ ุ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ คืนใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจัดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
มีขอสังเกตวา หลักสูตรดังกลาวมีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพของหมวดวิชาเฉพาะมาอยูใน  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเฉพาะในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึงไมสอดคลองตามปรัชญา
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระบุวา “วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความ 
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รอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาต ิตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผู
ใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดเปนอยางด ี ท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ 
ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 
และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ 
วิชาศึกษาท่ัวไป” น้ัน 

บัดน้ี คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดปรับแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิต 
จากเดิม 32 หนวยกิต เปน 34 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังน้ี 

หลักสูตรใหม  หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2538) ฉบับที่ สกอ. สงคืน ฉบับปรับแกไข GE 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 32 หนวยกิต 34 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 14 หนวยกิต 14 หนวยกิต 10 หนวยกิต 

โดยรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยการแจงเวียนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 และขอใหมีผลบังคับใชต้ังแต       
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต           
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภา-
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

5.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 
 พ.ศ. 2551 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษารหัสประจําตัว 50... ทุกคน ยกเวนคณะ
แพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร นั้น 
 เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2548 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึง
ไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2551 
เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีขอสังเกตดังนี ้
 1. ประกาศฉบับนี้สามารถกําหนดใหมีผลบังคับใชยอนหลังเปน “ตั้งแตปการศึกษา 
2550 เปนตนไป” ไดหรือไม 
 2. ขอ 4.3 ขอใหตรวจสอบเหตุผลท่ีกําหนดใหหลักสูตร 4 ป มีจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต เนื่องจากเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต ประกอบกับจํานวนหนวยกิตใน  
แตละหมวดวิชาของประกาศฉบับนีกํ้าหนดจํานวนหนวยกิตไวสอดคลองกับเกณฑของกระทรวง 
ศึกษาธิการทั้งหมด 
 3. ขอ 4.3(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีประชุมมีขอสังเกตดังนี ้
  1) สามารถรวมกลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเหลือเพียง
กลุมเดียว เปน “กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ไดหรือไม 
  2) สามารถยกเลิกขอความ “...ในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 12 
หนวยกิต” ไดหรือไม เนื่องจากภายหลังการหารือเรื่องการจัดกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย อาจมีแนวโนมท่ีจะแบงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหอยูท้ังในกลุมวิชาภาษาและการ
ส่ือสาร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ 
 4. ขอ 4.3 วรรค 5 ในอนาคตหากมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการจัดหลักสูตรเปนแบบ
วิชาเอกคู ควรมีการปรับปรุงระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการให
เกียรตินิยม 
 5. ขอ 4.4 ในอนาคตใหระบุนิยามของคําวา “หลักสูตรไมเต็มเวลา” 
  

5.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือรองรับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 พ.ศ. 2550 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษารหัสประจําตัว 50... ทุกคน ยกเวนคณะ
แพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร น้ัน 
 เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2548 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 สํานักทะเบียนและประมวลผลจึง
ไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการโอนและเทียบโอนหนวยกิต จํานวน 2 ฉบับ เพื่อ
เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
 1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนหนวยกิตจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต  
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใหประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ปรับแกไขรายละเอียดใหถูกตองกอนนําเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 

 2. สําหรับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอน
หนวยกิต นั้น เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2550 ไมไดระบุขอความครอบคลุมเรื่องนี ้ ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหเล่ือนการพิจารณา (ราง) 
ประกาศฉบับนี้ออกไปกอน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น  ๆ

6.1 การจัดสัมมนาเรื่องกระบวนวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดใหมีเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย โดย
ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือทั้งหมด ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยนเรศวรทําหนาที่เปนแกน
นําในเรื่องของวิชาศึกษาทั่วไปน้ัน ขณะน้ีมหาวิทยาลัยนเรศวรจะไดจัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ระหวางวันที ่3-4 เมษายน 2551 ณ ทรัพยไพรวัลยแกรนดโฮเต็ลแอนดรีสอรท 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และไดมีหนังสือเชิญผูแทนของมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมดังกลาว 

 ประธานที่ประชุมจึงขอความรวมมือใหแตละกลุมสาขาวิชาสงผูแทนเขารวมการสัมมนา
ดังกลาวกลุมละ 1 คน โดย รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร เปนผูแทนของ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รศ.รัตนา  ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร เปน
ผูแทนของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ ผศ.กานดา  สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร จะเปนผูแทนของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยจะแจงชื่อ
ผูแทนใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบในภายหลัง 

 
6.2 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขอความรวมมือทุกคณะตรวจสอบขอมูลหลักสูตร/ 
 กระบวนวิชา 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมอบหมายใหสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-MIS) 
ระยะที่ 3 ประจําป 2551 (มกราคม – กันยายน 2551) และที่ผานมามีการบริหารจัดการขอมูลดาน
หลักสูตรแตละภาคการศึกษา และมีการโอนขอมูลของภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 เขาสู
ฐานขอมูลของภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 แลวน้ัน 
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  บัดนี้ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะดําเนินการถายโอนขอมูลหลักสูตร/กระบวนวิชา
ของภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2550 เพื่อใชเปนฐานขอมูลต้ังตนในภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 
2551 ในวันที่ 15 มีนาคม 2551 ตอไป จึงขอความรวมมือทุกคณะตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
หลักสูตรและกระบวนวิชาของภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 ซึ่งหากพบขอมูลท่ีไมถูกตองขอให
คณะทําการปรับปรุงแกไข ภายหลังจากการถายโอนขอมูลตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2551 เปนตนไป 
เพื่อใหขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนฐานขอมูลที่ถูกตอง
ตอไป ทั้งน้ี สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะไดทําหนังสือแจงเวียนเพื่อประสานงานใหทุกคณะทราบ
โดยดวนตอไป 

 
6.3 แนวปฏิบัติในการทําลายขอสอบ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร ไดหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
ทําลายขอสอบซึ่งมหาวิทยาลัยเคยมีหนังสือแจงเวียนใหทุกคณะทราบวา การทําลายขอสอบที่ถือเปน
เอกสารของทางราชการ ใหเก็บไว 3 ป และเม่ือครบ 3 ปแลว หากคณะใดประสงคจะทําลายขอสอบใหทํา
หนังสือแจงไปยังสํานักหอสมุดเพื่อพิจารณาวาจะจัดเก็บหรือทําลาย จึงขอหารือที่ประชุมวา ปจจุบันยังใช
แนวปฏิบัติน้ีอยูหรือไม และจะตองแนบตัวอยางขอสอบไปกับหนังสือขออนุมัติทําลายขอสอบดวยหรือไม 

 ประธานที่ประชุมมอบหมายใหสํานักพฒันาคุณภาพการศึกษาประสานกับสํานักหอสมุด
เพื่อหาแนวปฏิบัติและจะไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันตอไป 

เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง)  
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร  
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ผูบันทึกรายงานการประชุม  


