
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ครั้งท่ี  2/2551 

วันพฤหัสบดีท่ี  31  มกราคม  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. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
  สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
6. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
7. อ.สิริภัทร ขาวมีชื่อ อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
8. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ฤตินันท สมุทรทัย ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 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 ประธานสภาอาจารย และ 
   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
16. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
17. อ.ดร.ประพัฒชนม  จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี  
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
18. ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
19. อ.ดร.พงษศักด์ิ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
20. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
21. นายเดชา พรึงลําภ ู รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
22. อ.นพ.มาโนช โชคแจมใส ผูชวยคณบดี คณะแพทยศาสตร 
23. รศ.ระวีวรรณ กันไพเราะ อาจารยประจําภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย 
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24. อ.สมสกุล ธรรมวิจิตร อาจารยประจําภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย 
25. อ.ดร.หัสฤกษ เนียมอินทร อาจารยประจําภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย 
26. นางจิตราภรณ อุตตโม หัวหนางานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
27. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
28. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
6. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
8. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. มติท่ีประชุมคณบด ี

1. ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมคร้ังที ่22/2550 เม่ือวันที ่4 ธันวาคม 2550 มีมติดังน้ี 
 1.1 เห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) โดยใหปรับแกไขรายละเอียดบางประการ และใหนําเสนอคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 1.2 มหาวิทยาลัยรับทราบเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
(Admissions) ปการศึกษา 2553 ทั้งน้ี หากคณะหรือกลุมสาขาวิชาที่สภาวิชาชีพ/สภาคณบดีของแตละ
สาขาวิชามีขอสรุปที่แตกตางจากที่คณะแจงมาขอใหแจงมหาวิทยาลัยเพื่อปรับแกไขตอไป 

2. ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมคร้ังที ่23/2550 เม่ือวันที ่25 ธันวาคม 2550 มีมติดังน้ี 
 2.1 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภา-
มหาวิทยาลัยพจิารณาตอไป ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการใหขอมูลวา มีขอกังวลเกี่ยวกับหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เน่ืองจากมีหลักสูตรที่ไดนําเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร แตปรากฏวา 
สกอ. มีขอสังเกตเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน่ืองจากมีหลายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไมสามารถจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไปได สกอ. จึงแจงใหมหาวิทยาลัยทบทวนใหม ทําใหเสียเวลา 
ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรน้ีก็อยูในลักษณะดังกลาว 
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  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษากลาววา ประเด็นปญหาอยูตรงสัดสวนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง สกอ. เห็นวา ในกลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุมวิชามนุษยศาสตรเรียนกลุมวิชา
ละ 1 กระบวนวิชา ซึ่งนอยเกินไป ปญหาเกิดขึ้นเน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต คณะจึงตองลดหนวยกิตกลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุมวิชามนุษยศาสตรลง 
ทําใหสัดสวนจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สูง ทําให สกอ. ทวงติงมา 

 2.2 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขรายละเอียดบางประการ 

 2.3 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป โดยมีขอสังเกตดังน้ี 

  1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดมีการยกเลิกกระบวนวิชาที่คอนขางยาก 
และใหเรียนกระบวนวิชาคณิตศาสตรที่จัดใหสําหรับนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

  2) กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีจํานวนหนวยกิต 
คอนขางสูง และไมเขาขายตามเกณฑที่ สกอ. พิจารณา 

  รองอธิการบดีฝายวิชาการใหขอมูลเพิ่มเติมวา การปรับปรุงหลักสูตรมีทั้งปรับปรุง
เล็กนอยและปรับปรุงมาก การปรับปรุงเล็กนอยเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตรโดยรวม 
ซึ่งปจจุบันโครงสรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทําตามเกณฑของ สกอ. อยูแลว ซึ่งถาจะ
นําเสนอ สกอ. ตามที่เสนอ มีขอกังวลวา สกอ. จะใหนํากลับมาพิจารณาทบทวนใหมในกระบวนวิชาศึกษา
ทั่วไป แตถาจะปรับปรุงมากก็จะมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 2.4 ที่ประชุมมีความเห็นวา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสัตว-
แพทย (หลักสูตรสองภาษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสัตวแพทย 
(หลักสูตรสองภาษา) เปนหลักสูตรที่ไมมีกระบวนวิชาเรียน ดังนั้น จึงไมสามารถเปดสอนเปนหลักสูตร
สองภาษา จึงเห็นชอบเปดหลกัสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรภาคปกติ และหากคณะจะปรับเปนหลักสูตร
นานาชาติก็สามารถกระทําไดในโอกาสตอไป  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอ   
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกไขรายช่ือผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) โดย
ใหตัดรายช่ือลําดับท่ี 2 “รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย” ออก 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
4.1 ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการศึกษา 

 ตามที่นายเดชา  พรึงลําภู ตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับ 9 (ผูเชี่ยวชาญ) ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการศึกษาที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานตางๆ แลวนํามาศึกษาหาแนวทางในการแกไขปรับปรุง และนําเสนออธิการบดีไดรับทราบและ
พิจารณาทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 น้ัน 
 บัดนี้ นายเดชา  พรึงลําภ ู ไดจัดทํารายงานสรุปปญหาทีเ่กี่ยวของกับงานดานวิชาการศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2550 และไดเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุง โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการศึกษาตามท่ีเสนอ และ
เห็นควรใหนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณารางประกาศรองรับขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาตางๆ ตอไป 

 
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีท ุจริตในการสอบไล 

 นายเดชา  พรึงลําภู ตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับ 9 (ผูเชี่ยวชาญ) ไดดําเนินการจัดทํา
ข้ันตอนการดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบไล พรอมแบบรายงานการกระทํา
ความผิดของนักศึกษาในการสอบไล และไดยกรางคําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง ลงโทษทางวินัย
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบขั้นตอนการดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีท ุจริตในการสอบ 
โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขขอความจากเดิม “ขั้นตอนการดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ท่ีท ุจริตในการสอบไล” เปน “ขั้นตอนการดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีท ุจริตใน
กระบวนการประเมินผล” และใหปรับแกไขขอ 1., 2. และ 5. ดังนี ้
  “1. กรรมการคุมสอบเสนอบันทึกรายงานการกระทําผิดของนักศึกษาในการสอบ
ตอคณบดีท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัดอยู โดยทันที 
   2. กรรมการสอบสวนประจําคณะดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันสอบกระบวนวิชานั้น 
   5. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณานําเสนอท่ีประชุม
คณบดีพิจารณาตอไป” 
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอสังเกตดังนี ้
 1. กระบวนการเสนอเรื่องการพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีทุจริตใน
กระบวนการประเมินผล ควรใหสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่องโดยตรงถึงมหาวิทยาลยั 
ไมควรเสนอผานสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากอาจทําใหกระบวนการมีความซ้ําซอนและ
เสียเวลา 
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 2. การพิจารณาเกณฑการลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีทุจริตสอบมีประเด็นประกอบ 
การพิจารณาดังนี ้
  2.1 สาเหตุของการกระทําทุจริต มีสองประเด็นคือ กรรมการคุมสอบพบการทุจริต
ระหวางการสอบ หรือการพบทุจริตระหวางการตรวจขอสอบ 
  2.2 สถานท่ีพบการทุจริตสอบ คือ เกิดภายในคณะท่ีเปนเจาของกระบวนวิชา หรือ
เกิดนอกคณะท่ีเปนเจาของกระบวนวิชา 
  2.3 การดําเนินการควรใหเสร็จส้ินกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไป หรืออาจกําหนดมาตรการระงับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปของนักศึกษา      
ผูนั้นเอาไวกอน 
 ดังนั้น ท่ีประชุมจึงเห็นวาควรมีการพิจารณากําหนดขั้นตอนการดําเนินการลงโทษให
รัดกุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมเพื่อบรรจเุปนกระบวนวิชาเอกเลือกสําหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 กระบวนวิชา ไดแก PSYC 491, 592, 593; SURG 492, 
493, 591, 592, 593, 594 และ CMED 591 ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะมีการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับข้ัน S และ U โดยกระบวนวิชาเปดใหม
ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 
13/2550 เมื่อวันที ่ 18 ตุลาคม 2550 และคร้ังที ่ 14/2550 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 6 กระบวนวิชา ไดแก PSYC 491; 
SURG 492, 493, 591, 592 และ CMED 591 โดยใหวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้น S 
และ U ตามท่ีเสนอ และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ไดแก PSYC 
592, 593; SURG 593, 594 โดยใหวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้น S และ U ตามท่ีเสนอ 
และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหปรับแกไข
เอกสารกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดดังนี ้
  2.1 กระบวนวิชา PSYC 592 ใหแกไขดังนี ้

1) ช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย ใหตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง จากเดิม   
“จิตเวชศาสครขั้นสูงสําหรับนักศึกษาแพทย” เปน “จิตเวชศาสตรขั้นสูง
สําหรับนักศึกษาแพทย” 

2) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย จากเดิม “เพ่ิมพูนความรู...” 
แกไขเปน “การเพ่ิมพูนความรู...” และใหแกไขคําอธิบายลักษณะ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
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  2.2 กระบวนวิชา PSYC 593 ใหแกไขคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย       
จากเดิม “เพ่ิมพูนความรู...” แกไขเปน “การเพ่ิมพูนความรู...” และใหแกไขคําอธิบายลักษณะ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
  2.3 กระบวนวิชา SURG 593 ใหแกไขการพิมพชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให
ถูกตอง จากเดิม “Basic Cardiac and Thiracic Surgery” เปน “Basic Cardiac and Thoracic Surgery” 
  2.4 กระบวนวิชา SURG 594 ใหทบทวนการใชช่ือกระบวนวิชาใหกระชับและ
สอดคลองกับเนื้อหากระบวนวิชามากขึ้น 
    

5.2 คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม  
 คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก ENV 420, 
421, 453 ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ได
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ วิศวกรรมศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2550 เม่ือ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา ENV 453 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติตอไป 
 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา ENV 420 และ 421 โดยใหมี      
ผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหปรับแกไขเอกสารกอน
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดดังนี ้
  2.1 กระบวนวิชา ENV 420 ใหคณะพิจารณาทบทวนวา ควรใชขอความ 
“anaerobic fermentation process” แทนขอความ “anaerobic process” ในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษหรือไม เนื่องจากคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยใชขอความวา “กระบวนการ
หมักแบบไรออกซิเจน”  
  2.2 กระบวนวิชา ENV 421 ใหคณะพิจารณาเลือกใชขอความระหวาง “แบบไร
ออกซิเจน” หรือ “แบบไรอากาศ” ท้ังนี้ใหปรับแกไขกระบวนวิชา ENV 420 ใหสอดคลองกันดวย 
เนื่องจากเคาโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษของท้ังสองกระบวนวิชา ใชขอความ “anaerobic” 
เหมือนกัน  
 

5.3 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม  
 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก ESP 102, 
203, 204 ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว     
ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 11/2550 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา ESP 
102, 203, 204 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และ
ใหปรับแกไขเอกสารกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดดังนี ้

 1. กระบวนวิชา ESP 102 ใหปรับแกไขวัตถุประสงคกระบวนวิชาเปนดังนี ้
  “1. สนทนาภาษาสเปนอยางงายเกี่ยวกับสถานการณในชีวิตประจําวัน 
   2. ฟง พูด อาน และเขียนประโยคภาษาสเปนท่ีซับซอน” 

 2. กระบวนวิชา ESP 203 ใหปรับแกไขวัตถุประสงคกระบวนวิชาเปนดังนี ้
  “1. ฟง พูด อาน และเขียนรูปประโยคภาษาสเปนเกี่ยวกับสถานการณตาง  ๆ
   2. สนทนาภาษาสเปนในสถานการณตางๆ ได” 

 3. กระบวนวิชา ESP 204 ใหปรับแกไขวัตถุประสงคกระบวนวิชาเปนดังนี ้
  “1. ฟง พูด อาน และเขียนรูปประโยคภาษาสเปนท่ีซับซอนในสถานการณที่หลากหลาย 
   2. ส่ือสารภาษาสเปนในสถานการณท่ีหลากหลาย” 

 เนื่องจากท้ัง 3 กระบวนวิชา กําหนดลักษณะหนวยกิตเปน 3(3/3-0/ฝ) จึงขอใหคณะ
ระบุจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติตามจริง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนตามความเปนจริง 
 

5.4 คณะนิติศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา  

 คณะนิติศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 5 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1     
ปการศึกษา 2551 เปนตนไปดังน้ี 

1. ปรับปรุงเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ไดแก LAW 
284, 285, 423, 441 

2. ปรับปรุงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ไดแก LAW 495 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
นิติศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่8/2550 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป เน่ืองจากไมมี
ผูแทนจากคณะเขารวมชี้แจง 
 

5.5 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
 เล็กนอย พ.ศ. 2551) 

 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 
พ.ศ. 2551) ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือกในขอ 2.2.2 อีก 18 
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กระบวนวิชา ไดแก ANAT 392; PSYC 491, 592, 593; MED 480, 481, 482; SURG 492, 493, 
591, 592, 593, 594; PHCO 393, 394; PHSO 392; CMED 591; FMED 494 เพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งใหมๆ และนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะแพทย-
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที ่14/2550 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
ท้ังนี้ ใหคณะจัดทําเอกสารตามแบบ สมอ 08 แทนเอกสารการปรับปรุงเล็กนอยรูปแบบเดิมเพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ซึ่งสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนแบบฟอรม สมอ 08 ใหทุกคณะทราบแลว 
 

5.6 คณะสัตวแพทยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 สัตวแพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

คณะสัตวแพทยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว-
แพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ แต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรคงเดิม คือ ไมนอยกวา 248 หนวยกิต และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต 
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในกลุม
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุมวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังน้ี 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 19 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 19 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 205 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 205 หนวยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 86 หนวยกิต  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 90 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพ ไมนอยกวา 119 หนวยกิต  2.2 วิชาชีพ ไมนอยกวา 115 หนวยกิต 
  2.2.1 วิชาชีพบังคับ  107 หนวยกิต   2.2.1 วิชาชีพบังคับ  106 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต   2.2.2 วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท -ไมม-ี  2.3 วิชาโท -ไมม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาในช้ันปท่ี 2 – 6 ใหสอดคลองกับการปรับปรุง
โครงสรางหลักสูตร 
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 โดยรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
สัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 14/2550 เมื่อวันที ่12 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร แจงวาคณะขอชะลอการปรับปรุง
หลักสูตรออกไปกอน เพ่ือรอผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของทั้งมหาวิทยาลัย 

 
5.7 คณะเทคนิคการแพทยขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

คณะเทคนิคการแพทยขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 10 กระบวนวิชา ไดแก RT 221, 254, 255, 339, 
364, 373, 431, 442, 464, 477 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 9 กระบวนวิชา ไดแก RT 306, 310, 337, 338, 361, 
441, 455, 474, 475 ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

3. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551)  เพื่อใหเนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและเอ้ือประโยชนตอการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต       
มีความสอดคลองกับรางสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคและเกณฑสัดสวนเนื้อหาวิชาในการสอบ
ใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคที่กรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคไดกําหนดขึ้น โดยมีการปรับปรุง
เฉพาะหลักสูตรแผน 1 มีผลทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลงจากเดิม 148 หนวยกิต เปน    
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต และขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรแผน 1 มีการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังน้ี 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 47 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 47 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 26 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 26 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   95 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ   90 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 29 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน 29 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก  66 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก  61 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท -ไมม-ี  2.3 วิชาโท -ไมม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 3.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ในช้ันปท่ี 2 – 4 ของหลักสูตรแผน 1 ใหสอดคลอง
กับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 

 โดยรายละเอียดการเปดสอนกระบวนวิชา ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร ได
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2550   
เม่ือวันที ่11 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ผูแทนของคณะเทคนิคการแพทยแจงวา คณะขอชะลอการปรับปรุงหลักสูตรออกไปกอน 
เพ่ือรอผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรขีอง
ท้ังมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น  ๆ

6.1 มหาวิทยาลัยจะนําเสนอขอมูลในระบบ CMU-MIS ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 
23 กุมภาพันธ 2551 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหทุกคณะ
ตรวจสอบขอมูลดานหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ และปรับแกไขใหถูกตอง  

6.2 ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลรีบดําเนินการจัดทําประกาศรองรับขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เพื่อเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยดวน 

6.3 ใหคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ปรับปรุงขอบังคับ
วาดวยการศึกษาแตละคณะ ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยดวน เพื่อใหมีผลบังคับใชทัน             
ปการศึกษา 2551 

6.4 ภายหลังจากการบังคับใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได
จัดใหมีการประชุมคณะผูบริหาร เม่ือวันที ่ 12 มกราคม 2551 เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ และสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะทํางานชุด
ตางๆ เพื่อดําเนินการกําหนดกรอบแนวทางการบริหารงาน และพิจารณารางขอบังคับที่เกี่ยวของทางดาน
โครงสราง บุคลากร และวิชาการ สําหรับดานวิชาการน้ัน มีคุณวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน เปนประธาน         
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนรองประธาน และสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนฝายเลขานุการ ซึ่ง
ขณะนี้คณะทํางานชุดวิชาการไดเร่ิมประชุมเพื่อศึกษาขอบังคับที่เกี่ยวของ สวนกระบวนการจะเปนไปใน
ทิศทางใด จะมีการประชาสัมพันธใหทราบเปนระยะ 

เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักด์ิ  แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


