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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 9/2560 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม  2560 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย ์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพองค์กร ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
3. ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
5. อ.ขนิษฐกัญญำ วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.นทัต อัศภำภรณ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
7. นำยนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
8. ผศ.ดร.อรัญญำ ศิริผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร  
9. ผศ.ดร.จิรัฎฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
10. ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
11. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
12. นำงสุทธิณี อินถำ แทนรองคณบดี คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล  รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
14. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
15. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
16. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม  
   คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
17. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
18. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
19. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
20. รศ.ดร.ปิยะลักษณ ์ พุทธวงศ ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรระดับปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
21. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
22. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ    
2. รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ 
3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย   
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4. คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์   
5. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน   
6. ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
7. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ 
8. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.สุธี  วังเตือย รักษำกำรแทนรองคณบดีวิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล   
2. รศ.กันต์  พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะวิจิตรศิลป์ 
3. ผศ.ธัชชัย   หงษ์แพง อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
4. อ.ณฏัฐ์  บวรพัฒน์นนท์ อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
5. นำงพัชริภำ    ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       

เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  

1.1   แนะน าคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
 ประธำนที่ประชุมกล่ำวแนะน ำ ผศ.ดร.อรัญญำ  ศิริผล  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ ซึ่งมำปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรโดยต ำแหน่ง แทนกรรมกำรท่ำนเดิม  

 ทีป่ระชุมรับทราบ 

1.2  แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีหนังสือท่ี ศธ 0592(1)1.13/ว 141 ลงวันที่ 30 มกรำคม 2560 แจ้ง
ว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรเตรียม
บุคลำกรก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมและกำรพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม ตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ (กพยช.) โดยกำรบรรจุหัวข้อวิชำที่เป็นองค์ควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรมไว้ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ 
รัฐศำสตร์ และสังคมศำสตร์ และมอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
พิจำรณำด ำเนินโครงกำรหรือจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือเผยแพร่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรมแก่เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำง
ถูกต้อง  
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 ซึ่งส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐำนะเลขำนุกำรของ กพยช. ได้จัดท ำเอกสำร “แนวทาง
การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา” เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำได้รับทรำบและใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนตำมมติ
คณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงขอให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำด ำเนินโครงกำรหรือจัดท ำหลักสูตร
กำรศึกษำเพ่ือเผยแพร่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้แก่เยำวชน นักเรียน 
นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป เพ่ือให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือให้เป็นไปตำมมติ
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวต่อไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3   สรุปผลการด าเนินโครงการเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ทุกคณะด ำเนินโครงกำรเชิงนโยบำยเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี ดังนี้ 

1. ให้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 10% ของกระบวนวิชำกลุ่มวิชำเอกของแต่ละ
หลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2559  

2. ให้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 20% ของกระบวนวิชำกลุ่มวิชำเอกของแต่ละ
หลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2560 

 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้สรุปข้อมูลจ ำนวนกระบวนวิชำเอกของหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่มีกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และภำคกำรศึกษำที่ 
1 ปีกำรศึกษำ 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

         ที่ประชุมรับทราบ   
 

1.4   การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561  

 ตำมที่ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบข้อมูลรำยชื่อหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงตำม
รอบระยะเวลำของหลักสูตร เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในปีกำรศึกษำ 2561 โดยขอให้คณะจัดส่งหลักสูตรมำให้ส ำนักพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตรวจสอบภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 เพ่ือจะได้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติภำยใน
กรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด นั้น 
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  คณะศึกษำศำสตร์แจ้งว่ำ คณะศึกษำศำสตร์มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) จ ำนวน 9 สำขำวิชำ ก่อนครบรอบระยะเวลำของหลักสูตร เพ่ือให้เนื้อหำของหลักสูตรมีควำมสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่สภำวิชำชีพก ำหนด ได้แก่ สำขำวิชำภำษำไทย, สำขำวิชำภำษำอังกฤษ, สำขำวิชำประถมศึกษำ, 
สำขำวิชำสังคมศึกษำ, สำขำวิชำคณิตศำสตร์, สำขำวิชำเคมี, สำขำวิชำฟิสิกส์, สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำ            
พลศึกษำ ทั้งนี้ เนื่องจำกหลักสูตรดังกล่ำวไม่อยู่ในกลุ่มรำยชื่อหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลำกำรปรับปรุง จึงอำจส่งผล
กระทบต่อแผนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย แต่คณะศึกษำศำสตร์มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อ งด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เพ่ือให้นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 
2561 ได้รับใบประกอบวิชำชีพครูจำกคุรุสภำ 

        ที่ประชุมรับทราบ   

 
1.5  ข้อคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับมติสภำ
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่  30 กันยำยน 2560  โดยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อหำรือเกี่ยวกับกำรปรับปรุงหลักสูตรที่น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในระเบียบวำระเสนอเพ่ือ
ทักท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเสนอขอปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
โดยมิได้มีกำรปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรแต่อย่ำงใด ซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมีข้อสังเกตว่ำ หำกเนื้อหำของ
หลักสูตรไม่ได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อำจ
ส่งผลกระทบถึงคุณภำพของนักศึกษำและอำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้นักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อในบำงคณะมีจ ำนวนลดลง 
เนื่องจำกหลักสูตรไม่น่ำสนใจและไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
 ทั้งนี้ นำยกสภำมหำวิทยำลัยได้กล่ำวว่ำ เพ่ือให้หลักสูตรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่มีคุณภำพและมีควำม
ทันสมัยเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ควรมีกำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 2 -3 ปี โดยให้ควำมส ำคัญใน
เรื่องของควำมต้องกำรของตลำดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก็ให้ด ำเนินกำรไปตำมปกติ  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6  เปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำตำมที่
มหำวิทยำลัยได้เปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
โดยน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559 และเสนอให้ สกอ. 
รับทรำบแล้ว แต่ต่อมำ สกอ. ได้ประสำนแจ้งมำยังมหำวิทยำลัยเพ่ือขอให้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติม ตำมที่ได้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรรับทรำบ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎำคม  2560 
นั้น 
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 เนื่องจำกมีหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญำตรีบำงหลักสูตรที่ สกอ. ได้แจ้งรับทรำบหลักสูตร
ก่อนที่จะมีกำรปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ดังกล่ำว ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธรณีวิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอัญมณีวิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำสื่อศิลปะและกำรออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเชิงบูรณำกำรสถำปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตร

นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
10. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น ขอให้คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรปรับแก้ไขตัวบ่งชี้          
ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรดังกล่ำวให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ฯ ที่ได้มีกำรปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ตำมที่ ได้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรรับทรำบ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎำคม  2560 
โดยให้จัดท ำเป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย เพ่ือจะได้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.7  สรุปผลการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS, AIMS และ IAESTE  

 วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัลเสนอสรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ AUN-ACTS, AIMS 
และ IAESTE ของภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

        ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.8  การก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลเรียนที่ประชุมว่ำ ตำมที่สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ได้เชิญผู้แทนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เข้ำร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบ
แนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 
2560 นั้น 
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  บัดนี้ สทศ.  ได้ส่ง (ร่ำง) คู่มือกำรใช้แบบประเมินกำรสอบสัมภำษณ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ  เพ่ือให้
มหำวิทยำลัยทดลองใช้ในรอบ portfolio ที่ 1/1  โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะได้ส่งส ำเนำ (ร่ำง) คู่มือกำรใช้
แบบประเมินกำรสอบสัมภำษณ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำให้ทุกคณะได้ทดลองใช้ และขอควำมร่วมมือให้ทุกคณะ
เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้แบบประเมินฯ  และรวบรวมส่งให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือ
น ำเสนอให้ สทศ. พิจำรณำต่อไป ทั้งนี้ สทศ. จะได้เรียนเชิญผู้แทนของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกำรประชุมในวันที่ 13 
ธันวำคม 2560 เวลำ 10.00–13.00 น. ซึ่งส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะได้แจ้งให้ทรำบต่อไป   

        ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560    

ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2560 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 412 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2560 นั้น  

ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น         
 
4.1  การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องวิชาโท 
 รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เรียนที่ประชุมว่ำ ส ำนักพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับกำรเปิดสอนวิชำโทของคณะต่ำงๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับแก้ไขข้อมูลวิชำโทให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน นักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลวิชำโทที่เปิด
สอนภำยในคณะ/นอกคณะได้โดยง่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเลือกเรียนวิชำโท และสำมำรถลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชำตำมเงื่อนไขวิชำโทได้อย่ำงถูกต้องเพ่ือประโยชน์ในกำรเสนอขอส ำเร็จกำรศึกษำ โดยจะจัดท ำ (ร่ำง) 
ประกำศวิชำโทแยกเป็นรำยคณะ จัดกลุ่มกระบวนวิชำให้สื่อควำมเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษำ อำจำรย์ที่
ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง สำมำรถสืบค้นข้อมูลวิชำโทได้สะดวกรวดเร็ว  
 ทั้งนี้ ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ปรึกษำหำรือร่วมกับส ำนักทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
(ร่ำง) ประกำศวิชำโทฉบับใหม่ โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกเรียนวิชำโทของ
นักศึกษำทุกคณะในระยะเวลำ 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรเสนอ (ร่ ำง) ประกำศวิชำโทให้ทุกคณะ/
สำขำวิชำได้ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของรำยละเอียดวิชำโท และพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเปิดสอนวิชำโทในระยะ
ที่ผ่ำนมำ ปัญหำ พร้อมทั้ง  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การบังคับใช้ประกาศวิชาโทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   
เม่ือมหาวิทยาลัยออกประกาศวิชาโทฉบับใหม่แล้ว ขอให้คณะต่างๆ ได้เผยแพร่ประกาศฯ ฉบับใหม่ให้นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาทราบ และแนะน าใหน้ักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทให้เป็นไปตาม
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ประกาศฯ ฉบับใหม่ด้วย ส าหรับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาโทตามเง่ือนไขในประกาศฯ ฉบับเดิมไปแล้ว ยัง
สามารถใช้วิชาโทดังกล่าวในการเสนอขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  
 
4.2  การปรับปรุงแบบ มคอ. 3-6 ระดับปริญญาตรี  
 รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เรียนที่ประชุมว่ำ ตำมที่ฝ่ำย
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดรูปแบบ มคอ. 3-6 ระดับปริญญำตรี และส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำร่วมกับ
ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้พัฒนำแบบ มคอ. 3 -6 ในระบบ CMU-MIS ตำมนโยบำยในกำรพัฒนำระบบ 
Single Database ของมหำวิทยำลัย โดยได้ขอควำมร่วมมือจำกคณำจำรย์ทุกคณะให้จัดท ำแบบ มคอ. 3-6 ในระบบ 
CMU-MIS มำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว นั้น  
 เนื่องจำกส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ มคอ. 3-6 ใน CMU-MIS ของทุกคณะ 
และพบว่ำกำรจัดท ำ มคอ. 3-6 ของแต่ละคณะยังไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ โดยคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำให้
ควำมเห็นว่ำ แบบ มคอ. 3-6 มีหัวข้อมำกเกินควำมจ ำเป็น และขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลในระบบ CMU-MIS ค่อนข้ำง
ยุ่งยำกซับซ้อน และใช้เวลำนำน ดังนั้น ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงได้ เรียนเชิญผู้แทนคณำจำรย์จำกคณะต่ำงๆ 
มำร่วมประชุมเพ่ือร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงแบบ มคอ. 3-6 ในระบบ CMU-MIS ให้มีควำมเหมำะสม 
ชัดเจน ก ำหนดหัวข้อส ำคัญที่จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูล และหำแนวทำงในกำรพัฒนำระบบเพื่อให้คณำจำรย์สำมำรถกรอก
ข้อมูลไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. มคอ. 3-6 ควรมี 2 รูปแบบ คือ 
- แบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ในระบบ CMU-MIS) ส ำหรับบำงคณะที่ประสงค์จะใช้ มคอ. 3-6 ครบทุก

หมวด/ทุกหัวข้อ (ควรก ำหนดว่ำหัวข้อใดส ำคัญ จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูล หำกไม่กรอกข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ 
จะไมส่ำมำรถบันทึกเพ่ือยืนยันกำรกรอกข้อมูลในระบบได้ 

- แบบที่ปรับปรุงใหม่  ก ำหนดให้มีเฉพำะหมวด/หัวข้อส ำคัญที่คณะจ ำเป็นต้องกรอกข้อมูล ซึ่งมีกำรปรับ
แบบฟอร์มให้ ง่ำยต่อกำรกรอกข้อมูล  และสำมำรถ  upload ไฟล์ข้อมูล course syllabus ซึ่ งมี
รายละเอียดที่ส าคัญครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่มีการปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบันทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
ในส่วนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนเข้ำไปในระบบ   

ทั้งนี้ ทุกคณะต้องกรอกข้อมูล มคอ. 3, 4 ของทุกกระบวนวิชำไว้ในระบบ CMU-MIS ก่อน จึงจะ
สำมำรถ login เข้ำระบบ เพ่ือ upload ไฟล์ข้อมูล course syllabus 

2. แบบ มคอ. 3-6 ที่ปรับปรุงใหม่ จะท ำให้คณำจำรย์สำมำรถบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS ได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และรองรับกำรจัดท ำ มคอ. 3-6 ของบำงคณะที่มีรำยละเอียดแตกต่ำงจำกแบบฟอร์มเดิม ซึ่งคำดว่ำกำร
ปรับปรุงแบบฟอร์มจะช่วยท ำให้คณำจำรย์เข้ำมำบันทึกข้อมูลกระบวนวิชำในระบบ CMU-MIS มำกยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมตัวชี้วัดที่ สกอ. ก ำหนด 

3. เมื่อมีกำรปรับปรุงแบบ มคอ. 3-6 ระดับปริญญำตรีแล้ว ควรมีกำรปรับแบบ มคอ. 3-6 ระดับบัณฑิตศึกษำให้
สอดคล้องกันด้วย 

แนวทางการปรับปรุงแบบ มคอ. 3-6 
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 แบบ มคอ. 3 
1. กำรเปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชำ ยังคงใช้แบบ มคอ. 3 ฉบับย่อเหมือนเดิม (ประกอบด้วยหมวด 1-3) เมื่อ

กระบวนวิชำได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยแล้ว ให้คณะบันทึกข้อมูล มคอ. 3 (หมวดที่ 1-3) ในระบบ 
CMU-MIS  (ข้อมูลส่วนนี้จะจัดเก็บเป็นข้อมูลทะเบียนกระบวนวิชา โดยคณะจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
ในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอน จนกว่าจะมีการปรับปรุง
กระบวนวิชา)   

2. ตัดหมวด 4 และหมวด 5 ออก และใช้ course syllabus แทน (ก าหนดรูปแบบ course syllabus ว่า
ควรมีหัวข้อใดบ้าง ซึ่งอาจดึงบางหัวข้อมาจากหมวด 4 และหมวด 5)  ในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ทุกคณะ
จัดท ำ course syllabus ของทุกกระบวนวิชำที่เปิดสอน แล้ว  login เข้ำระบบ มคอ.3 ใน CMU-MIS 
เพ่ือ upload ไฟล์ข้อมูล course syllabus ของแต่ละกระบวนวิชำ ซึ่งวิธีกำรนี้สะดวกกว่ำกำรกรอก
ข้อมูลในระบบ (course syllabus ในแต่ละภำคกำรศึกษำ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เช่น เปลี่ยนชื่ออำจำรย์ผู้สอน เปลี่ยนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ)  

3. ตัดหมวด 6  ออกท้ังหมด 
หมายเหตุ ส าหรับคณะที่ประสงค์จะกรอกข้อมูลหมวด 4 - 6 ตามแบบเดิม ก็สามารถด าเนินการได้ โดยขอให้
แต่ละคณะเลือกด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้ข้อมูลกระบวนวิชาเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะ 

 แบบ มคอ. 4 
1. กำรเปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชำ ยังคงใช้แบบ มคอ. 4 ฉบับย่อเหมือนเดิม (ประกอบด้วยหมวด 1-3) เมื่อ

กระบวนวิชำได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยแล้ว ให้คณะบันทึกข้อมูล มคอ. 4 (หมวดที่ 1-3) ในระบบ 
CMU-MIS (ข้อมูลส่วนนี้จะจัดเก็บเป็นข้อมูลทะเบียนกระบวนวิชา โดยคณะจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
ในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอน จนกว่าจะมีการปรับปรุง
กระบวนวิชา)   

2. ตัดหมวด 4 และหมวด 7 ออก โดยให้ใช้ course syllabus แทน (ก าหนดรูปแบบ course syllabus ว่า
ควรมีหัวข้อใดบ้าง ซึ่งอาจดึงบางหัวข้อมาจากหมวด 4 และหมวด 7)  ในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ทุกคณะ
จัดท ำ course syllabus ของทุกกระบวนวิชำที่เปิดสอน แล้ว  login เข้ำระบบ มคอ.4 ใน CMU-MIS 
เพ่ือ upload ไฟล์ข้อมูล course syllabus ของแต่ละกระบวนวิชำ ซึ่งวิธีกำรนี้สะดวกกว่ำกำรกรอก
ข้อมูลในระบบ (course syllabus ในแต่ละภำคกำรศึกษำ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เช่น เปลี่ยนชื่ออำจำรย์ผู้สอน ฯลฯ)  

หมายเหตุ ส าหรับคณะที่ประสงค์จะกรอกข้อมูลหมวด 4 - 7 ตามแบบเดิม ก็สามารถด าเนินการได้ โดยขอให้
แต่ละคณะเลือกด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้ข้อมูลกระบวนวิชาเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะ 

 แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
1. หมวด 1 และหมวด 2 คงเดิม 
2. ตัดหมวด 3 และหมวด 6 ออก 
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3. ยุบรวมหมวด 4 และหมวด 5 เข้ำด้วยกัน โดยประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
- กำรประเมินผลกำรสอน 
- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมที่ระบุในรำยละเอียดของกระบวนวิชำ (ดึงข้อมูลจุดด ำมำจำก มคอ. 3 

และมีช่องว่ำงเพื่อให้ผู้สอนพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม) 
- กำรประเมินกระบวนวิชำ 
- กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ (ถ้ำมี) 
หมายเหตุ ข้อมูลในส่วนนี้คณะสามารถใช้วิธีการ upload ไฟล์ข้อมูล แทนการกรอกข้อมูลในระบบ  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงแบบ มคอ. 3-6 ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หารือกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการกรอกข้อมูล มคอ. 3 -6 ใน 
CMU-MIS ต่อไป โดยท่ีประชุมมีคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กรณีที่มีการปรับปรุงกระบวนวิชาโดยก าหนดผลบังคับใช้ล่วงหน้า จะสามารถบันทึกข้อมูลกระบวน
วิชาดังกล่าวเก็บไว้ในระบบ CMU-MIS เพื่อให้ข้อมูลไปปรากฎในภาคการศึกษาที่ผลบังคับใช้ ได้
หรือไม่   

2. ในการกรอกข้อมูล มคอ. 3-6 ในระบบ CMU-MIS  ควรก าหนดให้มีการยืนยันการบันทึกข้อมูลของทุก
หมวด เนื่องจากบางครั้งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้การกรอกข้อมูลไม่ส าเร็จ และ
ต้องมาเริ่มกรอกข้อมูลใหม่ ท าให้ต้องใช้เวลาในกรอกข้อมูลมากขึ้น 

3. ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบ CMU-MIS กับฐานข้อมูลของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อดึงข้อมูลอักษรล าดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชามาใช้ประโยชน์ในแบบ มคอ. 5-6  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 
 
6.1.1  คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

 FINA 211      Business Finance 1   
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  ACC 100 or ACC 101 
  เปลี่ยนเป็น  ACC 100 or ACC 101 or ACC 182    
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา FINA 211   โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.1.2  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่        

คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. CN 105  Chinese in Daily Life 1    3(3-0-6) 
  Pre :  None 

2. CN 106  Chinese in Daily Life 2    3(3-0-6) 
  Pre :  CN 105 

3. CN 205  Chinese in Daily Life 3    3(3-0-6) 
  Pre :  CN 106 

4. CN 206  Chinese in Daily Life 4    3(3-0-6) 
  Pre :  CN 205 

5. CN 371  Chinese for Hotels 1    3(3-0-6) 
  Pre :  CN 106 or consent of the division 

6. CN 372  Basic Chinese for Office    3(3-0-6) 
  Pre :  CN 205 or consent of the division 

7. CN 373  Chinese for Tour Guide    3(3-0-6) 
  Pre :  CN 205 or consent of the division 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CN 105, 106, 205, 206, 371, 372 และ 
373 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.1.3   คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะเภสัชศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. PHPS 472      Cosmetic Product Development 1   
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. PMPS 556      Pharmaceutical Industry Management 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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3. PMPS 593     Senior Project in Pharmaceutical Sciences 1 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  PMPS 491;  
    and concurrent to PMPS 503 and PMPS 545 and PMPS 557 
  เปลี่ยนเป็น  PMPS 491 and PMPS 353;  
    and concurrent to PMPS 503 and PMPS 545  

4. PMPC 492     Pharmacy Job Training in Drugstore and Hospital  
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  PMPC 413 and PMPC 445 and consent of the department 
  เปลี่ยนเป็น  PMPC 403 and PMPC 413 and PMPC 443 and PMPC 445   

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PHPS 472, PMPS 556, PMPS 593  และ 
PMPC 492  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนวิชา PMPS 556 ก าหนดให้มีจุดด าในตารางแสดงผลการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) จ านวนมาก ที่ประชุมจึงมีข้อสังเกตว่าจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ครบทุกด้านหรือไม่  

 
6.1.4   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา        

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้  

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ ำนวน 13 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ ที่ 2          
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. PHTO 104 World of Photography     3(2-2-5) 
  Pre :  None 

2. PHTO 201 Creative Images       3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 102 

3. PHTO 205 Studio Photography 2      3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 203 

4. PHTO 306 Sport and Action Photography     3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 102 

5. PHTO 307 Critical Cultural Landscape Photography     3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 102 

6. PHTO 325 Moving Image Production for Photographer    3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 102 
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7. PHTO 326 Moving Image Studies for Photographer       3(3-0-6) 
  Pre :  PHTO 325 

8. PHTO 327 Creative Image Production         3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 102 

9. PHTO 334 Computer-Generated Imagery for Photographer      3(2-2-5) 
  Pre :  PHTO 333 

10. PHTO 346 Photographic Presentation and Exhibition       3(3-0-6) 
  Pre :  PHTO 102 

11. PHTO 409 Art Thesis           9 Credits 
  Pre :  PHTO 411 

12. PHTO 410 Creative Moving Image Project         3(0-9-0) 
  Pre :  PHTO 325 

13. PHTO 411 Advanced Creative Image Project        6(0-18-0) 
  Pre :  PHTO 326 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. CART 211 Human Anatomy for Artist  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

   จากเดิม  3(3-0-6)  
  เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4)     

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์กระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. SART 427 Pre-Thesis Sculpture Project 6  
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  SART 326 
   เปลี่ยนเป็น SART 326 or SART 329 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHTO 104, 201, 205, 306, 307, 325, 326, 327, 334 และ 346  
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา PHTO 409, 410 และ 411 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยให้ระบุเพิ่มว่ามีการวัดและประเมินผลด้วยอักษร
ล าดับขั้น “P” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CART  211 และ SART 427 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.1.5   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

 ISNE 495          Cooperative Education       
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิตและวิธีกำรวัดและประเมินผล 

   จากเดิม  6(0-30-0)/อักษรล ำดับขั้น A-F  
  เปลี่ยนเป็น 6 หน่วยกิต/อักษรล ำดับขั้น S และ U 
     

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Consent of the instructor   
  เปลี่ยนเป็น Consent of the department    

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 
Mapping  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ISNE 495  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.1.6  คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

 PT 211          Physical Therapy Instruments       
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุม 
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิคกำรแพทย์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  PT 211 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.1.7   คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 
 คณะทันตแพทยศำสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป เพ่ือควำมสะดวกในกำรวำงแผนกำรเรียนของนักศึกษำที่ต้องเรียนซ้ ำชั้นในหลักสูตรเดิม
ฉบับปี พ.ศ. 2553 และเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย์มีควำมสะดวก เหมำะสม และคล่องตัว ดังนี้ 

 
กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
DOPE 291  ปฏิบัติกำรทันตกรรมหัตถกำร 1 2(0-6-0)  DOPE 294  ปฏิบัติกำรทันตกรรมหัตถกำร 4 1(0-3-0) 

หมายเหตุ :    ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายใช้แทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่าน้ัน 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะทันต
แพทยศำสตร์ ในกำรประชุมสำมัญครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

6.1.8  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา       

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้  

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2  ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
1) CS 355  Competitive Programming    3(2-2-5) 

   Pre :  CS 251 

2) CS 424  Ontology Design and Development   3(3-0-6) 
   Pre :  CS 222 or CS 320 or CS 321 

  กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
 ครำวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
- CS 423      Data Mining 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   CS 321 or CS 322; and STAT 263 or STAT 264 
   เปลี่ยนเป็น  CS 321; and STAT 263 or STAT 264 
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2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม   

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CS 355 และ 424  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2     

ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CS 423  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

 6.1.9   คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. VM 317 Veterinary Pharmacology 1 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping 

ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
2. VM 442  Veterinary Pharmacology 2 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping 
ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์          
ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 317 และ 442  โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.1.10   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่        

คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  คือ 

- MN 419 Mine Reclaimation and Monitoring    3(2-3-4)                  

    Pre :  MN 418 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำวประชุ ม
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MN 419 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 
 
6.2.1  คณะเภสัชศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. 2556 

คณะเภสัชศำสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำของหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอย้ำยสลับกระบวนวิชำใน
แผนกำรศึกษำชั้นปีที่ 5 ให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

แผน 1 เภสัชอุตสาหการ 

1. PMPS 557      Instruments for Pharmaceutical Production   2(1-3-2) 
      จำกเดิม  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1  
 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
2. วิชำเลือกเสรี จ ำนวน  3  หน่วยกิต 
           จำกเดิม  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 2  
 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

แผน 2 บริบาลเภสัชกรรม (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกด้านผู้ป่วย) 

1.  PMPC 591  Senior Project in Pharmaceutical Care 2   3(0-9-0) 
          จำกเดิม  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
2. วิชำเลือก จ ำนวน  2  หน่วยกิต 
           จำกเดิม  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 2  
 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1  (รวมเป็น 5 หน่วยกิต) 

แผน 2 บริบาลเภสัชกรรม  
(ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ) 

1.  PMPC 591  Senior Project in Pharmaceutical Care 2   3(0-9-0) 
          จำกเดิม  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
2. วิชำเลือก จ ำนวน  3  หน่วยกิต 
           จำกเดิม  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 2  
 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1  (รวมเป็น 6 หน่วยกิต) 

 

   กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัช
ศำสตร์  ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.2.2   คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

ตำมทีค่ณะบริหำรธุรกิจได้เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร (ขั้นตอนที่ 
1) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณธรรมเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมบริกำรของ
ประเทศให้มีคุณภำพและมำตรฐำนทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศ นั้น 

สภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2559 และครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่  13 
กันยำยน 2559 ได้พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักกำร กำรเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรธุรกิจบริกำร (ขั้นตอนที่ 1) และให้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรเพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำที่เรียนอยู่ในหลักสูตรอ่ืนทั้งในและนอกคณะ
บริหำรธุรกิจ สำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำที่สอนเป็นภำษำต่ำงประเทศในหลักสูตรที่เสนอขอเปิด
สอน เพื่อช่วยพัฒนำทักษะควำมรู้ทำงด้ำนภำษำให้กับนักศึกษำ  

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำแนวทำงและวิธีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ
ที่สนใจเรียนกระบวนวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำต่ำงประเทศ เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ของหลักสูตรปกติและหลักสูตรนำนำชำติมีควำมแตกต่ำงกัน เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชำเหล่ำนั้นได้ ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมคุณค่ำให้แก่นักศึกษำ 

2. ปัจจุบันแนวโน้มของกำรศึกษำเปลี่ยนแปลงไป จำกกำรศึกษำแบบเฉพำะศำสตร์เป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์
ต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ดังนั้น หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงหรือเปิดใหม่ ควรจัดท ำหลักสูตรให้มีลักษณะยืดหยุ่น 
(flexibility) และสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์ต่ำงๆ ได้ จึงขอให้คณะบริหำรธุรกิจพิจำรณำแนวทำง
กำรบูรณำกำรควำมรู้ของหลักสูตรที่ขอเปิดสอนกับหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เปิดสอนอยู่แล้ว โดยอำจพิจำรณำ
ก ำหนดให้นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำที่เป็นวิชำแกนของหลักสูตรร่วมกัน  

3. เมื่อหลักสูตรของคณะบริหำรธุรกิจได้รับกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ของ AACSB แล้ว คณะบริหำรธุรกิจ
ยังคงต้องปฏิบัติและด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ สกอ., กพอ. และมหำวิทยำลัย ก ำหนด ในเรื่องของ
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  และเกณฑ์กำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

4. ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรและควบคุมคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
- กำรน ำเสนอข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร เช่น ผลคะแนนสอบต่ำงๆ ควรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นค่ำเฉลี่ย 

ร่วมกับกำรน ำเสนอข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ ำสุด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดและควำมเข้ำใจที่
คลำดเคลื่อนเก่ียวกับคุณภำพของผู้เรียนที่รับเข้ำศึกษำ  

- กำรเปิดสอนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร จะสำมำรถช่วยส่งเสริม
ให้มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยหรือไม่ อย่ำงไร 

- กำรน ำบุคคลภำยนอกมำสอนในกระบวนวิชำต่ำงๆ ในลักษณะของ Supporting Staff คณะ
บริหำรธุรกิจจะมีวิธีกำรควบคุมคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร (Quality Assurance)  
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บัดนี้ คณะบริหำรธุรกิจได้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 โดยมีสำระส ำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร  
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจบริกำร ได้แก่ ธุรกิจกำรจัดกำร ธุรกิจ

สุขภำพ (Health Services) ธุรกิจกำรจัดกำรงำนประชุมและกำรแสดงสินค้ำ (Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition) ธุรกิจกำรจัดกำรบริกำรกำรขนส่ง (Logistics) และสำมำรถน ำควำมรู้
และทักษะไปใช้ในกำรประกอบอำชีพในองค์กรหรือธุรกิจนำนำชำติได้อย่ำงเหมำะสมทำงด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจสุขภำพ ด้ำนกำรจัดกำรงำนประชุมและกำรแสดงสินค้ำ ด้ำนกำรจัดกำรบริกำรกำรขนส่ง  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบริกำรที่เป็นสำกลด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) เพ่ือเป็นกำรตอบสนองในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมธุรกิจบริกำร ทำงด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจสุขภำพ ด้ำนกำรจัดกำรงำนประชุมและกำรแสดงสินค้ำ ด้ำนกำรจัดกำรบริกำรกำรขนส่ง
ให้กับหน่วยงำนรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
5) เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรเรียนรู้กระบวนวิชำด้ำนบริหำรธุรกิจที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกำร

สอนส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่สนใจจะท ำงำนในธุรกิจบริกำรหรือเป็นผู้ประกอบกำร
ธุรกิจบริกำร 

2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป  
3. รูปแบบของหลักสูตร  เป็นหลักสูตร 4 ปี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สอดคล้องตำมเกณฑ์ของ สกอ. โดยมีรำยชื่อ

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.วรรณัย สำยประเสริฐ - Ph.D.  ( Human Environmental Sciences, Hospitality Administration) , 
Oklahoma State University, USA, 2011 

- M.B.A. (Finance), Oklahoma City University, USA, 1996 
- ศศ.บ. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2536 

2. อ.ดร.สำยนที เฉินบ ำรุง - Ph.D. (Hospitality Management), University of Surrey, UK, 2015 
- M.B.S. (Management), University of Sunderland, UK, 2005 
- ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 

3.  ผศ.ดร.ก้องภู นิมำนันท์ - Ph. D.  in Management ( International Business) , University of 
Strathclyde, UK, 2012 

- M.A. (International Business Administration), Bournemouth University, 
UK, 2004 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

4. ผศ.กุลสิรี โค้วสุวรรณ์ - M.P.A. (Public Administration), Kentucky State University, USA, 2002 
- ศษ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 
- บธ.บ. (กำรบริหำรงำนบุคคล), มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2540 

5. ผศ.วรพรรณ ตระกำรศิรินนท์ - บช.ม. (กำรบัญชี), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548 
- บช.บ. (กำรบัญชี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  32 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต 
 2.1 วิชำแกน  46 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
            - วิชำเอกบังคับ                                39   หน่วยกิต 
            - วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ                   9  หน่วยกิต 
 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ                  15  หน่วยกิต  
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ                   6  หน่วยกิต 

 รำยละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. การก าหนดเง่ือนไขวิชาโท “ถ้ามี” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมตาม
ความสนใจ ควรระบุข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้ 

   “2.3 วิชาโท (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวน                  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต”  
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2.  ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 ดังนี้ 
1) หน้า 2 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ แก้ไขข้อความ จากเดิม “สามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)  

เป็น  “ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ” 
2) หน้า 14 ข้อ 2.1 วิชาแกน ปรับแก้ไขข้อความในย่อหน้าแรก  จากเดิม “กระบวนวิชาที่มีการเรียน

การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ”  เป็น “กระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศที่
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ” และปรับข้อความภาษาอังกฤษในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การที่คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแต่ละรุ่นโดยใช้ภาษา
แตกต่างกันนั้น หากมีนักศึกษาตกรุ่นที่เรียนภาษาแตกต่างกัน ทางหลักสูตรจะมีแนวทางในการดูแลและจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษาอย่างไร 
 
6.2.3   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       
          หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558  และขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา  

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  โดยขอเพิ่ม
กระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5806... เป็นต้นไป มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรน ำไปประกอบวิชำชีพเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ  

- CPE 476   Biomedical Instruments      3 (3-0-6) 
กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์            

ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา และขอให้ม ีผลบ ังค ับใช ้ตั ้งแต ่ภำคกำรศึกษำที ่ 2 ป ีกำรศึกษำ 2560                
เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   
จากเดิม  ให้เรียนกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 3 หน่วยกิต  

เปลี่ยนเป็น  ให้เรียนกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ หรือ  กระบวนวิชำ
ศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 3 หน่วยกิต  

2. ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จากเดิม  ให้เรียนกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 6 หน่วยกิต  

เปลี่ยนเป็น  ให้เรียนกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ หรือ  กระบวนวิชำ
ศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
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3. ชั้นปีท่ี 3  (แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษาแบบที่ 1 และแบบที่ 2) 
1. ย้ำยกระบวนวิชำ ENGL 225 จำกภำคกำรศึกษำที่ 1 ไปไว้ในภำคกำรศึกษำที่ 2 
2. ย้ำยกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 3 หน่วยกิต จำกภำค

กำรศึกษำที่ 2 ไปรวมไว้ในภำคกำรศึกษำที่ 1 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและจ ำนวนหน่วยกิต ดังนี้
จากเดิม  ให้เรียนกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 3 
หน่วยกิต   
เปลี่ยนเป็น  ให้เรียนกระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ และ/หรือ 

กระบวนวิชำศึกษำทั่วไปในกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 6 หน่วยกิต  

กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560                
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.2.4    คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร    
           ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553  และ พ.ศ. 2558  

   คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2553  โดยขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั ้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5306... ถึงรหัส 5706... 
สำมำรถเลือกเรียนกระบวนวิชำเอกเลือกได้มำกขึ้น คือ 

- MN 419   Mine Reclaimation and Monitoring    3(2-3-4)                  

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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2. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 โดยขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก และเปลี่ยนแปลงอำจำรย์อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษำตั ้งแต่รหัส 5806... เป็นต้นไป 
สำมำรถเลือกเรียนกระบวนวิชำเอกเลือกได้มำกขึ้น คือ  

- MN 419   Mine Reclaimation and Monitoring    3(2-3-4)                  

2) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้   

 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.พันธุ์ลพ  หัตถโกศล *  1. อ.ดร.คมสูรย์  สมประสงค์ * - วท .ด .(สำขำกำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้อม ), 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2558 
- ว ศ .ม .(วิ ศ ว ก ร ร ม ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ณี ) , 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552 
- วศ .บ .(วิ ศ ว ก ร ร ม ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ณี ) , 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2549 
2. รศ.ดร.ชัยโรจน์  รัตนกวิน * 2. รศ.ดร.ชัยโรจน์  รัตนกวิน * - Ph. D. ( Mineral Processing) , 

Pennsylvania State University, USA,  
2002 
- M. S. ( Mineral Processing) , 

Pennsylvania State University, USA, 
1998 
- วศ.บ.(วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยำ), 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2527 
3. ผศ.ดร.ชำย  รังสิยำกุล 3. ผศ.ดร.ชำย  รังสิยำกุล - Ph. D. ( Mechanical Engineering) , The 

University of Sydney, Australia, 2011 
- ว ศ . ม . ( วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ) , 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- ว ศ .บ . ( วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ) ,

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
4. อ.ขจรเดช  พิมพ์พิไล 4. อ.ขจรเดช  พิมพ์พิไล - M.Eng.(Mechanical Engineering), Ohio 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

University, USA, 1994 
- ว ศ .บ . ( วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ) , 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2534 
5. อ.ดร.อำภิรักษ์  หกพันนำ * 5. อ.ดร.อำภิรักษ์  หกพันนำ * - D. Eng. ( Civil Engineer) , Technische 

Universität München, Germany, 2010 
- M. Sc. ( Computational Science  and 

Engineering) , Technische Universität 
München, Germany, 2004 
- วศ .บ .(วิ ศ วกรรม เค รื่ อ งกล ), ส ถำบั น

เ ท ค โ น โ ล ยี น ำ น ำ ช ำ ติ สิ ริ น ธ ร 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2544 

      หมายเหตุ   *    หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ                   
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ ดังนี้ 
1) เห็นชอบการเพิ่มกระบวนวิชา MN 419 ในกลุ่มวิชาเลือก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป   
2) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้เปลี่ยนแปลง

ผลบังคับใช้เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
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6.2.5   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546  และ พ.ศ. 2555  

  คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (นำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2555  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2546 

         ขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำรหัส   
 5306... และรหัส 5406... สำมำรถเลือกเรียนกระบวนวิชำเอกเลือกได้เพ่ิมมำกขึ้น ดังนี้  

1. ME 439   Flight Mechanics        3(3-0-6) 
2. ME 458   Efficiency Improvement in Thermal Energy Systems 3(3-0-6) 
3. ME 459   Sustainable Energy        3(3-0-6) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
 ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำรหัส 
5506... เป็นต้นไป สำมำรถเลือกเรียนกระบวนวิชำเอกเลือกได้เพ่ิมมำกขึ้น ดังนี้ 

1. ME 439   Flight Mechanics        3(3-0-6) 
2. ME 458   Efficiency Improvement in Thermal Energy Systems  3(3-0-6) 
3. ME 459   Sustainable Energy        3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546 และ ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.6  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
         สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557  

  วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยำกร  1. อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยำกร - Ph. D. ( Engineering) ,  Australian 
National University, Australia, 2012 

- M. Es.  ( Electrical Engineering 
Studies) , Queensland University of 
Technology, Australia, 2006  

- M. E. M.  Queensland University of 
Technology, Australia, 2005 

- ว ศ . บ .  ( วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ ำ ) , 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

2. อ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล* 
 

2. อ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล* 
 

- ว ท . ด .  ( ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้ ) , 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555  

- วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
จัดกำร), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 

- ว ท .บ . (วิ ท ย ำ ก ำ ร ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ) 
มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2538 

3. อ.ดร.อรวิชย์  ถิ่นนุกุล* 3. อ.ดร.อรวิชย์  ถิ่นนุกุล* - ป ร . ด .  ( วิ ธี วิ ท ย ำ ก ำ ร วิ จั ย ) ,
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2557  

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ), 
     มหำวิทยำลัยทักษิณ, 2554 
- วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 
2552 

4. อ.สมเกียรติ น่วมนำ 4. อ.สมเกียรติ น่วมนำ - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสำหกำร), 
      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2556 
- วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), 
     มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2545 

5.อ.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ  5. อ.ดร.วาปี  มโนภินิเวศ - Ph. D.  ( Green Science and 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 Engineering) , Sophia University, 
Japan, 2016 

- ว ศ .ม .  (วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส ำ ห ก ำ ร ) , 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551 

- ว ศ .บ . (วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส ำ ห ก ำ ร ) , 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

      หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   
ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ทั้งนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ อ.ดร.วำปี  มโนภินิเวศ เป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน และกำรวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหำของหลักสูตรฯ ที่ก ำหนดให้มีกลุ่ม
กระบวนวิชำทำงด้ำน Logistics and Supply, Information in Enterprise และ Electronic Industry เป็นกระบวน
วิชำเอกบังคับ/เอกเลือกของหลักสูตร  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 
6.2.7   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง หลักสูตร 
         ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557  

  คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรดนตรีและกำรแสดง หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  โดยขอ
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.วิลำวัณย์  เศวตเศรนี * 1. ผศ.วิลำวัณย์  เศวตเศรนี * - Master of  Philosophy ( Dramatic 
Literature) , School of Oriental and 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

African Studies, University of 
London, England, 1991 

- ศิลปศำสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษและ
กำรละคอน), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 
2525 

2. ผศ.มำณพ  มำนะแซม * 2. ผศ.มำณพ  มำนะแซม * - ศิลปศำสตรมหำบัณ ฑิ ต  (ป รัชญ ำ) , 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 

- ศิ ล ป ศ ำส ต รบั ณ ฑิ ต  (ศิ ล ป ะ ไท ย ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2530 

3. ผศ.ธิติพล  กันตีวงศ์ * 3. อ.ดร.กุสุมา  เฟนสกี-สตาลลิ่ง * - Doctor of  Philosophy ( Dramatic 
Literature) , School of Oriental and 
African Studies, University of 
London, England, 1998 

- Master of  Philosophy ( Dramatic 
Literature) , School of Oriental and 
African Studies, University of 
London, England, 1993 

- ศิ ล ป ศ ำส ต รบั ณ ฑิ ต  (ก ำรล ะค อน ) ,
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2532 

4. ผศ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินำค 4. ผศ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินำค - ปรัชญ ำดุษฎีบัณ ฑิ ต  (ดนตรีศึ กษำ) , 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2556 

- ศิ ล ป ศ ำส ต รม ห ำบั ณ ฑิ ต  (ด น ต รี ) , 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2551 

- ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ดนตรีสำกล), 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2548 

5. อ. กรพินธ์ เมศิยาดล 5. อ.แววดาว  ศิริสุข - Master of Fine Arts ( Dance) , 
University of California, Los Angeles, 
United States of America, 2008 

- ศิ ล ป บั ณ ฑิ ต  ( ศิ ล ป ะ ไ ท ย ) ,
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

      หมายเหตุ   *    หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป ์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการ
แสดง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยให้เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2       
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 
6.2.8  คณะสังคมศาสตร์เสนอขอเปิดวิชาโทสตรีศึกษา ส าหรับนักศึกษาทั่วไป   

คณะสังคมศำสตร์เสนอขอเปิดวิชำโทสตรีศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

-  วิชาโทสตรีศึกษา (Women's Studies) ก ำหนดให้เรียนจ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

1.  วิชำบังคับ   จ ำนวน  3 หน่วยกิต ได้แก่  SWS 101 

2. วิชำเลือก   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต โดยเลือกจำกกระบวนวิชำต่อไปนี้ 
  SWS  221, 222, 231, 241, 313, 335 และ 410 

 กำรเปิดวิชำโทดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปิดวิชาโทสตรีศึกษา ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัย             
ลงนามต่อไป 
 
6.2.9   คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำของหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลง
กระบวนวิชำในแผนกำรศึกษำชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้ 

1. ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2             
1) ย้ำยกระบวนวิชำ VM 318 Veterinary Toxicology จ ำนวน 2 หน่วยกิต ไปไว้ในชั้นปีที่ 4 
2) เพ่ิมกระบวนวิชำ VM 319 Veterinary Diagnostic Imaging จ ำนวน 2 หน่วยกิต  

2. ชั้นปีที่ 4 (ตลอดปีการศึกษา)  
1) ตัดกระบวนวิชำ RADI 321 Radiology for Veterinary Students จ ำนวน 2 หน่วยกิต ออก 
2) เพ่ิมกระบวนวิชำ VM 318 Veterinary Toxicology จ ำนวน 2 หน่วยกิต ซึ่งย้ำยมำจำกชั้นปีที่ 3 ภำค

กำรศึกษำที่ 2    
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   กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตว-
แพทยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่
คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.2.10  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 4 ฉบับ ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์    
          คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนกำรพิจำรณำระเบียบวำระนี้ โดยให้น ำไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป 

6.2.11  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร   
          ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

  คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป  โดยขอเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ. นฤมล   ธีรวัฒน์ * 1. รศ. นฤมล   ธีรวัฒน์ * - อ .ม . (ป ระ วัติ ศ ำสต ร์ ) , จุฬ ำล งกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2526 

- อ .บ . (ป ระวั ติ ศ ำสต ร์ ) , จุฬ ำล งกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2519 

2. รศ. อุษณีย์  ธงไชย * 2. อ.สิทธิเทพ  เอกสิทธิพงษ์ * - ศศ.ม. (ประวัติศำสตร์),  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่,  2553 
- ร.บ. (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) , 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2550 
3. ผศ. กรรณิการ์  เล็กบุญญาสิน 3. อ.ดร. ธัญญารัตน์  อภิวงค์ - Ph.D ( History) , School of Oriental 

and African Studies ( SOAS) , 

University of London, United 

Kingdoms, 2016 

- The Certificate in Advanced 

Burmese Language, Yangon 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

University of Foreign Languages, 

Myanmar, 2005  

- ศ ศ . ม .  ( ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ ) , 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548   

- ศ ศ . บ .  ( ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ ) , 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543  
4. อ.พีรพล  อิศรภักดี 4. อ.กฤตภัค งามวาสีนนท์ - M. Sc.  ( Medicine Science and 

Society) , King’ s College London, 
United Kingdoms, 2015 

- ศ ศ . บ .  ( ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ ) ,
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2554 

5. อ.ดร.วรำภรณ์ เรืองศรี 5. อ.ดร.วรำภรณ์ เรืองศรี - อ .ด . (ป ระ วัติ ศ ำส ต ร์ ) , จุ ฬ ำล งกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2556 

- อ.ม. (ประวัติศำสตร์), 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน)  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 

      หมายเหตุ   *    หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป  ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

  
ปิดประชุมเวลา    16.30  น.  
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 เทพพร  สุค ำวัง พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม     
 
 
  
 
 


