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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 9/2558 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
4. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งม ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
9. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10. รศ.นพ.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมด ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
15. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
19. น.ส.ศุภชานันท ์ อินใจ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ  
20. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
21. อ.ศักดิ์ชาย  จินะวงค ์  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
22. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
23. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล                
2. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3. รศ.ดร.ถนอมพร   เลาหจรัสแสง ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายณฐนันท ์ กาญจนคูหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นางสุภาพร   ปัญญาแก้ว หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
6. นางนวยนาฎ เดือนจันทร์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์   
7. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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10. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา  
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
         
เริ่มประชุมเวลา   13.50   น. 
  

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           

1.1    คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง ปี 2558) และ 
        คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง ปี 2558) และ
คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2    การจัดสอบ CMU-ePro  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้มีการจัดสอบ CMU-ePro 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เช่นเดิม ส่วนการจัดสอบส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นั้น ฝ่ายวิชาการขอหารือกับ
มหาวิทยาลัยก่อน และจะน าผลการหารือมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3    แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดสรรเงินค่าตอบแทนการสอน
ตามภาระงานส าหรับคณะที่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนต่อคน จ านวน 200 บาท ต่อ 1 หน่วยกิตบรรยาย/ฝึกงาน/
ฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนาม/สหกิจศึกษา ยกเว้นกระบวนวิชาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์  ซึ่งก าหนดให้
จัดสรรเงินค่าตอบแทน จ านวน 220 บาท โดยให้คณะที่นักศึกษาสังกัดจัดสรรเงินให้คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 200 
บาท และมหาวิทยาลัยจัดสรรสมทบ 20 บาท และจ านวน 400 บาท ต่อ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ ซึ่งประกาศดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 แล้ว โดยได้ก าหนดให้มีการจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนการสอนตามภาระงานส าหรับคณะที่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนต่อคน จ านวน 180 บาท ต่อ 1      
หน่วยกิตบรรยาย/ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนาม/สหกิจศึกษา และจ านวน 400 บาท ต่อ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ 
โดยก าหนดให้มีผลบังคับใชเ้ฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     

4.1 แนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดสอบแบบ Computer-based 

 ประธานแจ้งขอเลื่อนการน าเสนอระเบียบวาระนี้ออกไปก่อน  เนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบรูปแบบการ
ด าเนินการที่เหมาะสม  
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

6.1   คณะวิทยาศาสตร์ขอปิดสอนกระบวนวิชา และปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา และปรับปรุงกระบวนวิชา  ดังนี้ 
1. ปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 7 กระบวนวิชา โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่

ไม่ได้เปิดสอนมาเกินกว่า 5 ปี และคณะวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง โดยขอปิดสอนตั้งแต่          
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) BIOL 108 Basic biology 1 
2) BIOL 109 Basic biology 2 
3) BIOL 181 Comparative zoology 1 
4) BIOL 182 Comparative zoology 2 
5) BIOL 183 Biology for health science students 
6) BIOL 185 Basic biology for health science students 2 
7) ZOOL 201 Biology of vertebrates 

  การปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
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2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 14  กระบวนวิชา ดังนี้ 

 1.   MATH 336 Real analysis 1 
   -  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา   

 2.   MATH 370 Probability 1 
    -  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา    

 3. MATH 432 Introduction to functional analysis 
   1)   เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
  จากเดิม   INTRO TO FUNC ANALYSIS 
  เปลี่ยนเป็น INTRO TO FUNC ANAL 
   2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา    
   4.   MATH 470 Probability 2 
   -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา     

 5. MATH 476 Theory of games 
   1)   เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  จากเดิม   ทฤษฎีของเกมส์   
    Theory of games 
  เปลี่ยนเป็น ทฤษฎีเกม 
    Game theory    
   2)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   MATH 370 
  เปลี่ยนเป็น Third year standing 
    3)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 1-5 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 

 6.   MATH 441 Nonlinear differential equations     

  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา       

  การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 6 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 

 7.   MATS  463 Joining of materials 
   -    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   
  จากเดิม   MATS 303 or MATS 383 
    เปลี่ยนเป็น  MATS 207 and MATS 251          
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 8.   ZOOL 261 Animal diversity     
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

 9.   ZOOL 310 Invertebrate zoology    
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

 10.   ZOOL 311 Biology of invertebrates    
  1)    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   
  จากเดิม   BIOL 102 
    เปลี่ยนเป็น  BIOL 102 or BIOL 112          
  2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

 11.   ZOOL 312 General entomology    
  1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   
  จากเดิม   BIOL 102 or BIOL 109 or BIOL 112 
    เปลี่ยนเป็น  BIOL 102 or BIOL 112          
  2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

 12.   ZOOL 313 Biology of myriapoda and arachnida    
  1)   เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
  จากเดิม   ชีววิทยาของไมเรียโปดาและอะแรกนิดา 
    Biology of myriapoda and arachnida 
    เปลี่ยนเป็น  ชีววิทยาของไมเรียโปดา 
  Biology of myriapoda 
  2)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   
  จากเดิม   BIOL 102 or BIOL 109 or BIOL 112     
  เปลี่ยนเป็น BIOL 102 or BIOL 112          
  3)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

 13.   ZOOL 341 General animal physiology     
   -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา      

 14.   ZOOL 352 Animal developmental biology   
  1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   
  จากเดิม   ZOOL 201 or ZOOL 301 
    เปลี่ยนเป็น  ZOOL 301           
  2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา       

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 7-14 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา BIOL 108, 109, 181, 182, 183, 185 และ ZOOL 201  โดยไม่คง

รหัสกระบวนวิชาไว้ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  
ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์เสนอ  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MATH 336, 370, 432, 470 และ 476 โดยให้เปลี่ยนแปลงผล
บังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MATH 441; MATS 463; ZOOL 261, 310, 311, 313, 341 
และ 352 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะ
วิทยาศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

4. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 312 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้ตรวจสอบว่ามีนักศึกษาตกค้างที่ต้องเรียนตามเง่ือนไขที่
ต้องผ่านก่อนเดิมหรือไม่ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษของทุกกระบวนวิชา
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้พิมพ์ชื่อเต็มแบบ Sentence style และพิมพ์ชื่อย่อ
แบบ Block letter  
 
6.2   คณะเทคนิคการแพทย์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  AMS 409 Laboratory quality management and professional law 
-   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา     

2.  AMS 413 Clinical laboratory utilization and consultation 
-    เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเทคนิคการแพทย์        
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา AMS 409 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้คณะเทคนิคการแพทย์พิจารณาก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3 ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา AMS 413 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2            
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 
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6.3    คณะทันตแพทยศาสตรข์อปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร   
        ปรับปรุง พ.ศ. 2558  
        คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนวิชา   DMAT 282   Dental materials 2  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

   1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม   DMAT 281, concurrent to DMAT 291 
  เปลี่ยนเป็น DMAT 281  
    2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม      

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์        
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558   

2. การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

 การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับ มคอ.1 มาตรฐานวิชาชีพทันตแพทย์ ตามประกาศของของทันตแพทยสภา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) โครงสร้างหลักสูตร  มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เฉพาะ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรมีจ านวนเท่าเดิมคือ ไม่น้อยกว่า 225 หน่วยกิต 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม               3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า    189 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า         189 หน่วยกิต            
 2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า             41 หน่วยกิต  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า            41 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาชีพ                  ไม่น้อยกว่า   148 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาชีพบังคับ           ไม่น้อยกว่า          147 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาชีพเลือก            ไม่น้อยกว่า      1 หน่วยกิต 

    2.2  กลุ่มวิชาชีพ                  ไม่น้อยกว่า          148 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาชีพบังคับ           ไม่น้อยกว่า          147 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาชีพเลือก            ไม่น้อยกว่า             1  หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท                              -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท             - ไม่มี - 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่น้อยกว่า    225  หน่วยกิต          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  225 หน่วยกิต 

  2)  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์   
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ทันตแพทยสภาได้
ปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 (มคอ.1) และประกาศใช้เมื่อต้นปี 
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้ทุกสถาบันต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ภายในปีการศึกษา 2558 จึงท าให้
การปรับปรุงหลักสูตรล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การก าหนดให้หลักสูตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 เนื่องจากกระบวนวิชาที่
ก าหนดให้เรียนตามแผนการศึกษายังคงเหมือนเดิม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DMAT 282 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1             

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2.  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.4   คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

        คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน  1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- ACC 410 Accounting for climate change and sustainability    3(3-0-6) 
   Pre :  Fourth year standing or consent of the department 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราว
ประชุมครั้งที ่10/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ACC 410 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.5   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 

 คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้            

อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ 
 

1. อ.สาคร เรือนไกล -   อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 
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อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
2.  อ.ดร.อัมพิกา  รัตนพิทักษ ์
 

2.  ผศ.ประนุท สุขศรี -    อ.ม. (ภาษาศาสตร์),     
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 
-  กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ),   
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2525 
 

3.  อ.จิรัชย์ หิรัญรัศ 
 
 
 

3.  อ.ปิติอัญ จมูศรี - ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

4.  อ.วาทิต  พุ่มอยู่ * 4.  อ.วาทิต  พุ่มอยู่ * - อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2548 

- อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543 

5.  อ.ดร.สาโรจน ์  บัวพันธุ์งาม * 5.  อ.ดร.สาโรจน ์  บัวพันธุ์งาม * - ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556 

- ศศ.ม. (ภาษาไทย),  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 
- พธ.บ. (การสอนภาษาไทย),  
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช-
 วิทยาลัย, 2550 
- ป.ธ.9 (ภาษาบาลี),  
 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
 พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2548 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามทีค่ณะมนุษยศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.6    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาโทภาษาสเปน (Spanish) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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 วิชาโทภาษาสเปน  (Spanish) 

 ให้เรียนจ านวน  15  หน่วยกิต  ดังนี้   
 ESP 101, 102, 203, 204  และ 270 

 การเปิดสอนวิชาโทดังกล่าว   ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์          
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิดสอนวิชาโทภาษาสเปน (Spanish) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ และให้จัดท า
เป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
7.1    การยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยอื่น โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

1. การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ควรด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมี
อธิการบดีเป็นผู้ลงนามใน MOU โดยให้คณะเสนอเรื่องมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้กองกฎหมาย 
และกองวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบรายละเอียด วิเคราะห์ข้อดี -ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

2. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือนักศึกษาในหลักสูตร double degree 
เป็นอ านาจของอธิการบดีในการพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน MOU  

3. การจัดท าโครงการ double degree ระดับปริญญาโท-เอก โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยอื่น ถือว่าเป็นการท าข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากไม่ได้เสนอ
ผ่านความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และไม่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาใน
การด าเนินการของคณะ และส่งผลกระทบต่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน เนื่องจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ทราบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือการอนุมัติ
ปริญญา เป็นต้น 

4. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนใน
หลักสูตรต่างๆ โดยก าหนดเงื่อนไขว่ามีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน แต่
ไม่ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้คณะทราบ ท าให้คณะที่รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  กรณีเช่นนี้ให้คณะท าเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่คณะแทนนักศึกษา 

5. กรณีที่มหาวิทยาลัยได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยมีการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนใน
คณะใดๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากคณะนั้นต้องการเรียกเก็บค่าตอบแทนการสอน ขอให้ท าเรื่อง
เสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



11 
 
 

7.2  การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาต่างชาติที่เป็นนักศึกษาสมทบ  

 รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้หารือที่ประชุมว่า กรณีท่ีนักศึกษาต่างชาติซึ่งรับเข้ามาเป็นนักศึกษาสมทบ โดย
ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษาเหมือนกับรหัสนักศึกษาภาคปกติ ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอน
ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราใด  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษารับจะน าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา แล้วจะน าผลการ
พิจารณามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา     16.35   น. 
 
 

      
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


