
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 13/2550 

วันจันทรที ่ 2  กรกฎาคม  2550 
ณ  หองสารสนเทศ  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. นางอัญชลี ชลิดาพงศ แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
6. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
7. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
8. รศ.โรม จิรานุกรม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
9. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
10. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
13. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
15. อ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
16. น.สพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
17. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
18. อ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 
19. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
20. รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท รักษาการรองคณบดี  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
21. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
22. อ.นิตยา สุวรรณรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
23. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
2. รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร 
4. รองคณบด ีคณะแพทยศาสตร 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
7. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร 
9. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  (ไมมี) 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง 

5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
12/2550 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 ท่ีประชุมไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม      
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ขอ 1-16.5 โดยมีมติและขอเสนอแนะบางประการ และ   
เห็นควรใหเล่ือนการพิจารณาสวนท่ีเหลือไปในการประชุมคร้ังตอไป จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ตั้งแตขอ 16.6 เปนตนไป 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติและขอคิดเห็นดังนี ้
 1. ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนขอ 14.12 
  “14.12 กรณีที่ไดรับอักษรลําดับขั้น P และไมประสงคจะลงทะเบียนกระบวนวิชา

ใดๆ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย” 
 2. ใหปรับเลขลําดับขอ 14.12 เดิมเปนขอ 14.13 และแกไขขอความเปนดังนี ้
  “14.13 การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แตในภาคการศึกษานั้น

ประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํากิจกรรม
อ่ืนใด ใหดําเนินการลงทะเบียนการใชบริการและชําระคาธรรมเนียมการ
ใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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 3. ขอ 16.5 แกขอความในวรรคที่สองเปน “นักศึกษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อแกอักษรลําดับขั้น I ใหสมบูรณภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชา นับจากวันเปดภาคการศึกษาและเขาช้ันเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี ้ รวมถึงภาคฤดูรอนดวย หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น I เปน
อักษรลําดับขั้น F หรือ U” 
 4. ขอ 16.8 (5) ใหแกไขเปน “นักศึกษาถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภายใน
ระยะเวลาการไดรับอักษรลําดับขั้น W ที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 5. ขอ 16.13 ใหแกไขเปน “กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดอักษรลําดับขั้น A, B+, B, C+, 
C, D+, D หรือ S, CS, CE, CT, CP และ CX เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปน   
หนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา” 
 6. ขอ 17.3 (1) ง. ใหแกไขเปน “ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน หรือลงทะเบียน
เรียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมไดรับอักษรลําดับขั้น W” 
  7. ขอ 17.3 (2) วรรคแรก ใหแกไขเปน “การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นใบลา
ตามแบบของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษา พรอม
ดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจง
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป” 
  8. ขอ 17.3 (3) ใหแกไขเปน “นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียม
เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 
  9. ขอ 18.2 (1) ใหแกไขเปน “นักศึกษาจะสามารถโอนยายสาขาวิชาไดตองลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชาตามแผนกําหนดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอบเขามาไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดย
ไมนับรวมกระบวนวิชาที่ไดรับอักษรลําดับขั้น V และ W” 
  10. ใหเพิ่มขอ 19 ดังนี ้
   “ขอ 19 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
  นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ดังกรณีตอไปนี้ 
  19.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  19.2 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา 
  19.3 นักศึกษาที่ไดรับอักษรลําดับขั้น I และไมประสงคจะลงทะเบียน 
   กระบวนวิชาใดๆ” 
   และใหปรับเลขลําดับขออ่ืนๆ ใหสอดคลองกัน 
  11. ขอ 19.9 เดิม ใหแกไขเปนดังนี้ “20.9 ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” 
  12. ขอ 20.2 (4) ก. เดิม ใหแกไขเปนดังนี้ “จะตองลงทะเบียนเรียนโดยใหมีหนวยกิต
สะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร” 
  13. ขอ 20.2 (5) เดิม ใหแกไขเปนดังนี้ “สําหรับนักศึกษาผูไดรับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่เขาศึกษาเปนนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัย จะตองลงทะเบียนเรียนใน
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หลักสูตรสาขาวิชาใหมอีกไมนอยกวา 36 หนวยกิต ทั้งนี ้ หนวยกิตสะสมรวมเพื่อสําเร็จการศึกษาตอง
เปนไปตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหมกําหนด” 
  14. ขอ 20.4 (3) เดิม ที่ประชุมมีความเห็นเปน 2 ทาง คือ  
   1) เห็นวานักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยมจะตองไมเคยไดรับอักษร
ลําดับขั้น W เนื่องจากนักศึกษาบางรายมีเจตนาถอนกระบวนวิชาที่มีผลคะแนนสอบกลางภาคไมดี 
เนื่องจากเกรงจะกระทบตอการไดรับเกียรตินิยม ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นวา นักศึกษาที่เคยไดรับอักษร
ลําดับขั้น W ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม ก็ควรใชเกณฑเดียวกันนี้กับการพิจารณาใหเหรียญรางวัลเรียนดี
ดวย 
   2) เห็นวาไมควรตัดสิทธิ์การเสนอใหไดรับเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาที่เคยไดรับ
อักษรลําดับขั้น W เนื่องจากนักศึกษาอาจถอนกระบวนวิชา โดยมีสาเหตุจากความผิดพลาดของระบบ
การลงทะเบียน การลงทะเบียนผิดเงื่อนไข ฯลฯ 
 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไมมี) 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมม)ี 
 

เลิกประชุมเวลา 18.45 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง)  
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร  
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ผูบันทึกรายงานการประชุม  


