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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 7/2558 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. อ.ดนัยธัญ           พงษ์พัชราธรเทพ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
6. น.ส.สุภาภรณ ์ มโนรส            แทนรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
7. น.ส.พันธุ์ระวี สุจริตกุล แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ธิติพล กันตีวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

12. อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์    แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
15. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. อ.วิสุทธร จิตอารี แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
19. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
20. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
21. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
22. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล                
2. นายวรากร คิดค านวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. น.ส.กนิษฐรินทร์ ระวีวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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5. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย     
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์   
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  
5. รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์        
         
เริ่มประชุมเวลา    13.40   น. 
  

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 



3 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           
 
1.1   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง พ้ืนที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง พ้ืนที่จัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2     แนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2558 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม 
กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2558  ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและการคัดกรองผู้
กู้ยืมประจ าปีการศึกษา 2558 และมีมติเห็นชอบให้ท าหนังสือถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์พจิารณาทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าว นั้น 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้มีหนังสือที่ กค. 5102/2282 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แจ้งว่า  
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติ
เห็นชอบมาตรการผ่อนผันยังไม่ใช้หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2558 แต่จะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปี
การศึกษา 2559 โดยขอให้สถานศึกษาก าชับผู้กู้ยืมให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปี
การศึกษา 2558 ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเข้าร่วมโครงการที่
มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพ่ือจะสามารถกู้ยืมได้ในปีการศึกษา 2559  
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอให้ทุกคณะน าเรื่องดังกล่าวเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
รับทราบด้วย 
 
 

1.3   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถนุายน 2558 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น    
4.1   คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง ปี 2558) และคู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุงปี 2558) และ
คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคู่มือทั้งสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบของคณะท างาน
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ดัง
รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     

5.1     เกณฑ์การก าหนดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร 
 เนื่องด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะ ได้ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา และตรวจพบว่ามีปัญหาในการตรวจสอบการลงทะเบียนกระบวนวิชา และ
ผลการศึกษาของแต่ละหมวดวิชา ซึ่งไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด  
  ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงเสนอขอหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การก าหนดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป     

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบให้ส านักทะเบียนและประเมินผลแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- กระบวนวิชาทีก่ าหนดเป็นวิชาเอกเลือก หรือวิชาเอกในแขนงวิชา ไม่สามารถน าไปเป็นวิชา

โทหรือวิชาเลือกเสรีได้ 
- กระบวนวิชาที่ก าหนดเป็นวิชาโท ไม่สามารถน าไปเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

2. ขอความร่วมมือทุกคณะย้ าเตือนอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้นักศึกษาใหม่ทราบ
ด้วย 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
6.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 
      บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546    

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน  1 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1                        
    ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

   ME 362     MANUFACTURING PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEERING      
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน      

  จากเดิม   ME 215    
 เปลี่ยนเป็น ME 214 or ME 215          

  การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์          
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  

 
2. เปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

เป็นต้นไป ดังนี้ 
-  CE 101 FUNDAMENTAL OF TRAFFIC AND TRANSPORTATION         3(3-0-6) 

   Pre :  None 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์       
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  

 
3. การปรับปรุงหลักสูตร 

      ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2546 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอเพิ่มกระบวนวิชาในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก จ านวน 2 กระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่รหัส 5006... เป็นต้นไป ได้มี
โอกาสเลือกเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

1. ME 362 MANUFACTURING PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEERING 
2. ME 466 MECHATRONICS FOR MECHANICAL ENGINEERING 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ วิศวกรรมศาสตร์              
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558      
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ME 362  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 

2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา CE 101  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1       

ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเป็น “ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใข่
วิชาเอก (For non-major)” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ
ปี พ.ศ. 2546 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เสนอ และให้ปรับแก้ไข สมอ.08 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยแก้ไขข้อความในข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

จากเดิม  “โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่รหัส 5006.... เป็นต้นไป”  
เปลี่ยนเป็น  “โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่รหัส 5106.... เป็นต้นไป”  

 
6.2   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน  1 กระบวนวิชา และขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-   PA 470    COOPERATIVE EDUCATION IN PUBLIC ADMINISTRATION      
1.  เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผล      
 จากเดิม    A - F    
  เปลี่ยนเป็น  S - U          

2. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-
ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PA 470 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้ระบุการวัดและประเมินผล “P”  ในเอกสาร มคอ. 4 
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ดังนั้น ควรมีการวัดและประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วย 
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6.3   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน  11 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ARCS 200 IMAGINARY IN ARCHITECTURAL PRESENTATION    3(1-4-4) 
   Pre :  None 

2. ARCS 230 CONSTRUCTION DETAILS     3(2-2-5) 
   Pre :  None 

3. ARCS 260 BASIC UNDERSTANDING IN VERNACULAR ARCHITECTURE    3(2-2-5) 
   Pre :  None 

4. ARCS 300 IMAGINARY IN ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY     3(1-4-4) 
   Pre :  ARCS 200 

5. ARCS 301 ARCHITECTURAL MODELING  3(1-4-4) 
   Pre :  ARCS 300 

6. ARCS 360 CHARACTERISTICS OF VERNACULAR ARCHITECTURE IN   3(3-0-6) 
   SOUTH EAST ASIA   

   Pre :  ARCS 260 

7. ARCS 361 BASIC UNDERSTANDING OF CULTURAL LANDSCAPE IN   3(3-0-6) 
   VERNACULAR ARCHITECTURE   

   Pre :  ARCS 360 

8. ARCS 362 LOCAL WISDOM IN VERNACULAR ARCHITECTURE   3(3-0-6) 
   Pre :  ARCS 361 

9. ARCS 370 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL CONSERVATION   3(2-2-5) 
   AND COMMUNITY 
   Pre :  None 

10. ARCS 371 LOCAL WISDOM IN COMMUNITY  ARCHITECTURE   3(2-2-5) 
   Pre :  ARCS 370 

11. ARCS 460 STUDY IN VERNACULAR ARCHITECTURE   3(1-4-4) 
   Pre :  ARCS 362 
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การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ARCS 200, 230, 260, 300,  301, 360, 
361, 362, 370, 371 และ 460  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป และ
ให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า คณะควรพิจารณาทบทวน curriculum 
mapping ของกระบวนวิชาอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจเพิ่มความรับผิดชอบรอง (o) ในบางกระบวนวิชา   
 
6.4   คณะบริหารธุรกิจขอปิดสอนและปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปิดสอนและปรับปรุงกระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1    
ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 

1. ปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 1 กระบวนวิชา คือ   FINA 432 INTERNATIONAL BUSINESS FINANCE II   
โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนมาเกินกว่า 5 ปี และคณะบริหารธุรกิจได้
ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง    
  การปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 3 กระบวนวิชา ดังนี้ 

 1.   FINA 318 BOND SECURITY INVESTMENT 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   FINA 211 
  เปลี่ยนเป็น FINA 312 

 2.   FINA 321 FINANCIAL DERIVATIVE MARKETS 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   FINA 211 
  เปลี่ยนเป็น FINA 312 
    2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  และ  
    curriculum mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     

 3.   FINA 411 RISK MANAGEMENT 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   FINA 312 and FINA 316 
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  เปลี่ยนเป็น FINA 321 
 การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา FINA 432  โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา FINA 318, 321 และ 411 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

- พิจารณาการใช้ค าทับศัพท์ หากค าศัพท์เฉพาะนั้นมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ควรใช้ค าศัพท์
ภาษาไทยแทน 

- ให้เพิ่มค าว่า “or consent of the department” ในเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของทุกกระบวน
วิชา 

 
6.5   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย   
       ฉบับปี พ.ศ. 2556  
       คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ จ านวน 1 ราย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้        
 

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ. ปราณี  วงศ์จ ารสั * ผศ. ปราณี  วงศ์จ ารสั * - ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2533 

- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2525  

ผศ.สงวนศักดิ์  สินเจิมศิร ิ ผศ.สงวนศักดิ์  สินเจิมศิร ิ - วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2540 

- ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), วิทยาลยัครู



10 
 
 

ล าปาง, 2531 
อ.ผุสดี นนทค าจันทร์ * อ.ดร.วรรษพร  อารยะพันธ์ * - ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556 
- ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550 

- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543 

อ.ดร.พรนภา  แสงด ี อ.ดร.พรนภา  แสงด ี - ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556 

- อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544 

- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2532 

 
รศ.อังสนา  ธงไชย รศ.อังสนา  ธงไชย - Certificate (Teaching in Tertiary 

Education), Monash University, 
Australia, 1978 

- M.S.(Library Science), Rowan 
University, USA, 1976 

- ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2516 

 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุม  ครั้งที่  5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2558      
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 
6.6   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอเทียบแทนกระบวนวิชา 

 เนื่องด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา SE 101 โดยจะงด
สอนให้กับนักศึกษานอกสังกัดตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แต่เนื่องจากกระบวนวิชาดังกล่าวถูก
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ก าหนดให้เป็นวิชาแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
สังคมศาสตร์ โดยบรรจุไว้ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จึงเสนอขอเทียบแทนกระบวนวิชา โดยให้ใช้กระบวนวิชา SE 103 
และ SE 104 แทนกระบวนวิชา SE 101 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 

SE 103 (953103)   PROGRAMMING LOGICAL THINKING        2 Credits 

SE 104 (953104)  WEB USER INTERFACE DESING AND DEVELOPMENT 2 Credits 

    

SE 101 (953101) COMPUTERS AND PROGRAMMING  4 Credits 

 

หมายเหตุ     ก าหนดให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้าย ใช้แทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่าน้ัน 

การเสนอขอเทียบแทนกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเทียบแทนกระบวนวิชา ตามที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้จัดท าเป็น
ประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

6.7  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอหารือเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ. 2-6 บนระบบ CMU-MIS  

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ. 2 - 6 บนระบบ CMU-MIS 

เพ่ือรับฟังความเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อสรุปดังนี้ 

1. การเข้าไปใช้ หรือดูข้อมูล มคอ. 3-6 
1) นักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูล มคอ. 3 และ มคอ. 4 ได้โดยใช้ e-mail address ของมหาวิทยาลัย 

(@cmu.ac.th) และสามารถพิมพ์เก็บไว้ใช้ศึกษา/อ้างอิงได้ 
2) ในส่วนของ มคอ. 5 และ มคอ. 6 อาจพิจารณาเปิดสิทธิ์ให้เฉพาะ faculty admin /department 

admin ในการเข้าไปดูข้อมูล มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของคณะ/สาขาวิชาอ่ืนได้ 
 

2. การบันทึกข้อมูลอาจารย์สัญญาจ้าง 
ที่ประชุมมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาข้อมูลอาจารย์สัญญาจ้างในฐานข้อมูลบุคลากร (HR) ไม่สมบูรณ์ ส่งผล

กระทบต่อการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง มคอ. 2 – 6 จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดให้คณะต่างๆ รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์สัญญาจ้างในระบบ CMU-MIS ให้

ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วให้กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือ 
2) ก าหนดให้คณะต่างๆ ส่งข้อมูลของอาจารย์สัญญาจ้างมาให้กองบริหารงานบุคคล แล้วให้กอง

บริหารงานบุคคลตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS 
ทั้งนี้  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษารับจะน าเรื่องดังกล่าวไปหารือกับ

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        
 
7.1   การประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในภาคฤดูร้อน 
  คณะวิจิตรศิลป์หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในภาคฤดูร้อน เนื่องจากนักศึกษาไม่

สามารถท าการประเมินผ่านระบบ CMU-MIS ได้ โดยระบบจะเปิดให้ท าการประเมินออนไลน์ได้เฉพาะภาคการศึกษา

ที่ 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 เท่านั้น 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดให้มีการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในภาคฤดูร้อนด้วย โดยให้

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาท าหนังสือแจ้งไปยังส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เปิดระบบ CMU-MIS 

รองรับการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 
ปิดประชุมเวลา     17.00   น. 
 
 

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


