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ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พงษศักด์ิ แปนแกว รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
5. รศ.วราภรณ ปณณวล ี รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 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.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 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.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
15. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
17. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
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20. นางปทุมมาศ รินคํา หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประธานสภาอาจารย 
3. รองคณบดี คณะแพทยศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
7. รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
9. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ที่ 
3/2551 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาเร่ืองการที่สถาบันอุดมศึกษาปดดําเนินการหลักสูตร
สาขาวิชา แลวแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบโดยปฏิบัติในระยะเวลาแตกตางกัน ดังน้ัน เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติเรื่องดังกลาวในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควร
กําหนดแนวปฏิบัติในการแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปดหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีสภาสถาบันมีมตอินุมัติการปดหลักสูตร 

 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 61ง 
วันที่ 26 มีนาคม 2551 กําหนดชื่อปริญญาใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชานิเทศ-
ศาสตร และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เปนการเพิ่มเติม โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 
2550 เปนตนไป  

 
3. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอหนังสือเพ่ือพิจารณาเนื้อหาบรรจุใน 
 หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหรือใชเปนหนังสือเสริมประกอบการเรียน 

ดวยสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตมีความหวงใยตอปญหาสถานการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนปญหาที่มีความซับซอนและเชื่อมโยงในหลายมิติ 
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โดยเฉพาะมิติประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และหลักการทางศาสนา จึงไดจัดทําหนังสืออิสลามกับ
ความจริงที่ตองรู และหนังสือชุมนุมปาฐกถาผูนําองคกรมุสลิมโลกขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
ความรู ความเขาใจ ในหลักการของศาสนาอิสลาม อันจะนําไปสูความเขาใจในความแตกตางที่ถูกตองใน
สังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
คําแนะนําของสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต จึงไดขอความรวมมือใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประสานสถาบันอุดมศึกษาตางๆ พิจารณาเน้ือหาสาระจากหนังสือดังกลาว
บรรจใุนหลักสูตรการศึกษา หรือใชเปนหนังสือเสริมประกอบการเรียน เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรูการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการสรางสันติสุขในพื้นที่ได 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมพิจารณาเน้ือหาสาระจาก
หนังสือดังกลาวบรรจุในหลักสูตรการศึกษา หรือใชเปนหนังสือเสริมประกอบการเรียนตามความ
เหมาะสม โดยสามารถขอรับหนังสือจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือดาวนโหลด
หนังสือดังกลาวไดทางเว็บไซด www.deepsouthwatch.org ของศูนยเฝาระวังเชิงองคความรูสถานการณ
ภาคใต และ www.sbpacnews.org ของศูนยขาวสันติภาพ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2551 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอ        
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขขอความในหนา 3 
บรรทัดท่ี 10 จากเดิม “เทคนิคการแพทย” เปน “อุตสาหกรรมเกษตร” 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอยกเลิกการเปดสอนกระบวนวิชาและขอเปดสอน     
 กระบวนวิชาใหม 

ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม PKT 493 INDUSTRIAL 
TRAINING จํานวน 1 หนวยกิต เพื่อบรรจุเปนกระบวนวิชาเอกบังคับของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี  
การบรรจุ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารและประสานงานวิชาการไดใหความเห็นชอบรายละเอียดกระบวนวิชา ในคราวประชุมครั้งที ่
5/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติการเปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว 
เม่ือวันที ่16 มีนาคม 2550 น้ัน 

http://www.deepsouthwatch.org
http://www.sbpacnews.org
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บัดนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอยกเลิกการเปดสอนกระบวนวิชา PKT 493 จํานวน 1 
หนวยกิต เน่ืองจากจํานวนชั่วโมงหนวยกิตฝกงานไมเพียงพอ และขอเปดสอนเปนกระบวนวิชา PKT 493 
INDUSTRIAL TRAINING จํานวน 3 หนวยกิต แทน โดยมีเนื้อหากระบวนวิชาคงเดิม แตปรับเพ่ิมเฉพาะ
ช่ัวโมงฝกปฏิบัติ จากเดิม 90 ช่ัวโมง เปน 270 ช่ัวโมง และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรยกเลิกการเปด
สอนกระบวนวิชา PKT 493 จํานวน 1 หนวยกิต และใหเปดสอนกระบวนวิชา PKT 493 จํานวน 3  
หนวยกิต แทน ตามหนังสือที่ 0515(028)/1153 ลงวันที ่ 5 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา  

 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1   
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังน้ี 
 - ZOOL 412 MALACOLOGY 3(2/2-1/3) 
  จากเดิม Pre: ZOOL 310 
  เปลี่ยนเปน Pre: ZOOL 310 or ZOOL 311 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที ่5/2551 เม่ือวันที ่11 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 412 ตามท่ีเสนอ 
และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
    

5.2 คณะวิจิตรศิลปขอเปล่ียนแปลงแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
 สาขาวิชาการออกแบบ 

 คณะวิจิตรศลิปขอเปลี่ยนแปลงแผนกําหนดการศึกษาในทุกชั้นปของหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยเปนการยายสลับกระบวนวิชาเดิมที่ระบุ
ไวในหลักสูตร เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองของสาระการเรียนรู และเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตร ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมสงผลกระทบตอเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา และจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรแตอยางใด และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป ในคราว-
ประชุมคร้ังที ่3/2551 เม่ือวันที ่3 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอทีป่ระชุม 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการยายสลับ
กระบวนวิชาเดิมท่ีระบุไวในหลักสูตร ซึ่งไมสงผลกระทบตอเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา 
และจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงมีมตเิห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต             
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตติอไป  
 

5.3 คณะวิจิตรศิลปขอยกเลิกการใหอักษรลําดับขั้น P สําหรับกระบวนวิชา PART 324 

 คณะวิจิตรศิลปขอยกเลิกการใหอักษรลําดับข้ัน P สําหรับกระบวนวิชา PART 324 Painting IV: 
Thai Painting โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 เน่ืองจากไดมีการปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชา โดยยกเลิกหัวขอทิวทัศนทะเล ที่นักศึกษาตอง
ออกไปศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ในชวงภาคฤดูรอน ซึ่งสงผลใหไมสามารถวัดและประเมินผลให
เสร็จสิ้นภายในภาคฤดูรอน 

 โดยการยกเลิกการใหอักษรลําดับขั้น P สําหรับกระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เม่ือวันที ่ 3 มีนาคม 2551 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการยกเลิกการใหอักษรลําดับขั้น P สําหรับ
กระบวนวิชา PART 324 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.4 คณะเภสัชศาสตรขอเปล่ียนแปลงวิธีการวัดและประเมินผลกระบวนวิชา PHPC 482 
 คณะเภสัชศาสตรขอเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผลกระบวนวิชา PHPC 482 
Professional Pharmacy Seminar ซึ่งเปนวิชาบังคับของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 
(หลักสูตร 5 ป) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) โดย
ขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ดังน้ี 

 จากเดิม วัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ันที่มีคาลําดับขั้น A-F 

 เปล่ียนเปน วัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ันที่ไมมีคาลําดับขั้น S และ U 

 เน่ืองจากการเรียนการสอนกระบวนวิชาดังกลาว มีการแบงนักศึกษาออกเปนกลุมและแยก
หองเรียน แตละหองมีการจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับบทบาททางวิชาชีพเภสัชกรรมที่แตกตางกัน 
เนนการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การอภิปรายถกแถลงของนักศึกษา เปนการแสดงออกถึง
แนวความคิด ทัศนคติ องคความรู การรับรู ประสบการณ ความคาดหวังตอประเด็นตางๆ ดังน้ัน การวัด
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจึงไดมาจากการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในหองเรียน และการทํางานกลุม
ของนักศึกษา 
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 โดยการขอเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผลดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที ่11 มีนาคม 2551 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผล
กระบวนวิชา PHPC 482 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.5 สํานักทะเบียนและประมวลผลขอหารือเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิต  
 และการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลขอหารือเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิต และการ
เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและ
การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง วาจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอยางไร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยยัง 
ไมมีระเบียบเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตมารองรับขอบังคับฉบับดังกลาว โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นควรใหกําหนดคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิต  และการ
เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาตามอัตราเดิมท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง กําหนดประเภทรายรับ รายการ และเง่ือนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี          
ร 10/2547 (อัตราคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกติจากสถาบันอุดมศึกษา) 
คือ 

1. การโอนหนวยกิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อัตรา 1,000  บาท 
2. การเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อัตรา 5,000  บาท 

 ท้ังนี้ ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพ่ือกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาตามความเห็น
ของท่ีประชุม และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยดวนตอไป นอกจากนีท่ี้ประชุมมีขอสังเกตวา 
ควรมีการกําหนดวิธีการจัดสรรคาธรรมเนียมดังกลาวใหมโดยใหจัดสรรไปตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ
อยางเหมาะสม 
  

5.6 สํานักหอสมุดขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดเก็บหรือทําลายขอสอบและ  
 กระดาษคําตอบ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติการเก็บรักษาขอสอบและกระดาษคําตอบวา “เอกสาร
ขอสอบจัดเปนเอกสารทางราชการ และเอกสารราชการใดที่ไมใชเอกสารสวนกลาง หากหนวยงาน
ประสงคไมใชประโยชน ใหมีกําหนดจัดเก็บเปนหลักฐาน 3 ป หลังจากน้ันใหเสนอทางสํานักหอสมุดเปน
ผูพิจารณาจัดเก็บหรือพิจารณาใหความเห็นในการทําลายเอกสาร” ตามหนังสือแจงเวียนที ่ 0501(2)/     
ว 106 ลงวันที ่17 มิถุนายน 2548 น้ัน 
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 สํานักหอสมุดขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดเก็บหรือทําลายขอสอบและกระดาษคําตอบ 
ที่ชัดเจน เพื่อจะไดถือปฏิบัติใหถูกตองตอไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา เอกสารตนฉบับของขอสอบ และขอสอบชุดท่ี
นักศึกษาใชสอบ ใหถือวาเปนเอกสารทางราชการท่ีไมใชเอกสารราชการสวนกลาง ใหมีกําหนด
จัดเก็บเปนหลักฐาน 3 ป เม่ือครบกําหนดเวลาจัดเก็บแลว ใหคณะพิจารณาวา คณะประสงคจะใช
ประโยชนจากขอสอบนั้นอยูหรือไม โดยใหปฏิบัติดังนี ้
 1. หากคณะประสงคจะจัดเก็บเพ่ือใชประโยชนตอไป คณะสามารถดําเนินการจัดเก็บ
เปนคลังขอสอบท่ีคณะไดเอง หรืออาจทําหนังสือแจงสํานักหอสมุดเพ่ือขอจัดเก็บไวท่ีสวนกลาง 
 2. หากคณะไมประสงคจะใชประโยชนจากขอสอบนั้น  ๆ แลว ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาการใชประโยชนหรือทําลายขอสอบ โดยประกอบดวยผูแทน
จากสํานักหอสมุด และผูแทนสายวิชาการจากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ และใหเสนอผลการพิจารณาให
มหาวิทยาลัยทราบ โดยอาจเสนอถึงมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือเสนอผานสํานักหอสมุดก็ได 
 ท้ังนี้ ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจงเวียนแนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคณะ/
วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักหอสมุด ทราบตอไป  
 

5.7 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตร  
 พ.ศ. 2551 

 คณะสัตวแพทยศาสตรไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกไขขอความใน (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 ดังนี ้

1. ใหปรับแกไขขอความในวรรคแรก จากเดิม “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530” เปน “อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 25(3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551” 

2. ขอ 6.2 ใหเพ่ิมขอความในชองเหตุผลการแกไขวา “ใหออกระเบียบมารองรับ
ขอความดังกลาว” 

3. ขอ 6.3 ใหตัดขอความ “และสาขาวิชา” ออก 
4. ขอ 7.2 ใหแกไขขอความดังนี ้

1) จากเดิม “การขอโอนมาเปนนักศึกษา จะตองยื่นคํารอง...” เปน “การขอโอนมา
เปนนักศึกษา นักศึกษาจะตองย่ืนคํารอง...” 

2) จากเดิม “...มายังมหาวิทยาลัยโดยตรงไมนอยกวา 30 วัน...” เปน “...มายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 30 วัน...” 
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5. ขอ 8.1 ใหแกไขขอความเปน “การโอนหนวยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย 
หรือการเทียบโอนหนวยกิตกระบวนวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 
 สําหรับการกําหนดคํานิยามตางๆ ในขอบังคับฉบับนี ้ ขอใหพิจารณาเทียบกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ท้ังนี ้ ท่ีประชุมเห็นควรใหปรับแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวดวย 
 

5.8 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตร  
 พ.ศ. 2551 

 คณะทันตแพทยศาสตรไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาทันตแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นควรใหเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไปในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น  ๆ (ไมมี) 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักด์ิ  แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูตรวจรายงานการประชุม 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 


