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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 6/2561 

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
   และพัฒนำคุณภำพองค์กร ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำร 
   และคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.วีระ ฟ้ำเฟ่ืองวิทยำกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
7. นำยประพัฒน์ พิละกันทำ    แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
8. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
9. นำยนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
10. ผศ.ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
11. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
12. ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
14. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล       รองคณบดีฝำยวิชำกำร 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. อ.ดร.ปิติมำ ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนำกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
21. ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
22. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
23. ผศ.ดร.พจนำ  พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
24. ผศ.ดร.ทศพล  ทรรศนกุลพันธ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
25. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
26. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
2. รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ 
3. รองคณบดีฝำยกำรศึกษำ คณะทันตแพทยศำสตร์ 
4. รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 
5. รองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.กันต์  พูนพิพัฒน์ อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
2. รศ.ปกรณ์ภัทร์  จันทะไข่สร อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
3. ผศ.ธัชชัย  หงษ์แพง อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
4. อ.ดร.พงศ์ศิริ  คิดด ี อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
5. อ.ปรัชญำ   คัมภิรำนนท์ อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
6. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
9. น.ส.เรียมฤทัย    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.45  น. 

ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และกล่ำวแนะน ำ ผศ.ดร.พจนำ พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะ
รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ซึ่งมำปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรโดย
ต ำแหน่ง จำกนั้นไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

1.1    การระงับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่
ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2561 

รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพองค์กรแจ้งที่ประชุมว่ำ กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ได้แจ้งรำยชื่อหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่ไม่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน  ซึ่ง
กองทุนฯ จะด ำเนินกำรระงับกำรให้กู้ยืมในระบบ e-studentloan ปีกำรศึกษำ 2561 โดยนักศึกษำใหม่ (รหัส 
61....) ในหลักสูตรดังกล่ำวจะไม่สำมำรถกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ได้ รวมจ ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเยอรมัน  
2. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ  
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ  
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ดังนั้น ขอควำมร่วมมือให้ทุกคณะ/วิทยำลัยก ำกับดูแลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
โดยเฉพำะในองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นเงื่อนไขในกำรกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. โดยขอให้ทวนสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนบันทึกลงในระบบ CHE QA Online เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษำ 
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 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2    การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลเรียนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรขยำยเวลำ
รับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ตำมมติของที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ส่งผลกระทบต่อ
ก ำหนดกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เนื่องจำกช่วงระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
ค่อนข้ำงกระชั้นชิด ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงขอควำมร่วมมือทุกคณะ/วิทยำลัยประชำสัมพันธ์ให้
นักศึกษำใหม่เข้ำไปบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษำใหม่ในระบบ เพ่ือส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะได้น ำ
ข้อมูลไปก ำหนดรหัสประจ ำตัวนักศึกษำและด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป ตำมก ำหนดกำรดังนี้ 

 
TCAS การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบ การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

รอบที ่1-3 ระหว่ำงวันที่ 11-26 มิถุนำยน 2561 ถ่ำยรูป และรับบัตรในวันรำยงำนตัว 
รอบที่ 4 วันที่ 10 กรกฎำคม 2561 (วันสัมภำษณ์) ถ่ำยรูปในวันรำยงำนตัว และรับบัตรภำยหลัง 
รอบที ่5 วันที่ 18 กรกฎำคม 2561 (วันสัมภำษณ์) ถ่ำยรูปในวันรำยงำนตัว และรับบัตรภำยหลัง 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.3    การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับสมำคมสหกิจศึกษำไทย และเครือข่ำยส่งเสริม
กำรพัฒนำสหกิจศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำภำคเหนือตอนล่ำง มีก ำหนดจัดงำนวันสหกิจศึกษำไทย ครั้งที่ 9 
ในหัวข้อ “หลักสูตรสหกิจศึกษำแนวใหม่สู่ยุทธศำสตร์ประเทศไทย 20 ปี” ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2561                      
ณ โรงแรมอมรินทร์ลำกูน จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเรียนเชิญคณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสหกิจศึกษำ หรือ
คณำจำรย์ที่มีควำมสนใจ เข้ำร่วมงำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
http://www.coopday.nu.ac.th และขอให้เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิ์จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 

1.4    ผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) ปีการศึกษา 
2560 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ที่ก ำหนดให้มีกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
ดังนี้ 

1. กำรสอบ English Proficiency Test ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 (CMU-ePro) 
2. กำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (CMU-eGrad) 

รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพองค์กรแจ้งที่ประชุมว่ำ มหำวิทยำลัยได้
ด ำเนินกำรจัดสอบ CMU-ePro มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 ส่วนกำรจัดสอบ CMU-eGrad เพ่ิงเริ่มด ำเนินกำร
ในปีกำรศึกษำ 2560 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นกำรจัดสอบส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
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ด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยมีผลกำรสอบดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
ซึ่งนักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอบ CMU-eGrad จะได้รับ Certificate รับรองคะแนนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ทั้งนี้ กำรสอบ CMU-eGrad ใช้ข้อสอบที่สร้ำงขึ้นตำมมำตรฐำน Common European Framework 
of Reference for Language (CEFR) level B1 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Listening และ Reading 
(Reading & Use of English) และในอนำคตจะมีกำรพัฒนำข้อสอบทำงด้ำน Speaking และ Writing ต่อไป  

รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพองค์กรแจ้งเพ่ิมเติมว่ำ ขณะนี้มหำวิทยำลัย
อยู่ระหว่ำงพิจำรณำทบทวนประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี หำกมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะน ำมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบอีกครั้งหนึ่ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       

 ฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 
เมษำยน 2561 และ ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2561  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป จ ำนวน 3 กระบวน
วิชำ คือ 

1. ANS 102    Ornamental Aquatic Animals    3(3-0-6) 
         Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในครำว
ประชุมครั้งที ่12/2560  เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. PLP 108    Plant Disease and Environmental Safety  3(3-0-6) 
         Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในครำว
ประชุมครั้งที ่10/2560  เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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3. ANS 101  Animals for Recreation     3(3-0-6) 
  Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในครำว
ประชุมครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ANS 102, PLP 108 และ ANS 101 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
 

6.1.2   คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่        

คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 34 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. AEC 202  Introduction to Agricultural Economics and 
   Agribusiness Management     2(2-0-4) 
  Pre :  None 

 กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่  1 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
เกษตรศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. PLS 210  Introduction to Plant Production and 
   Soil Management      4(3-3-6) 
  Pre :  None 
3. AGRI 210  Introduction to Agricultural Innovations   2(2-0-4) 
  Pre :  None 
4. AGRI 211  Agricultural Systems and Natural Resource Management 2(2-0-4) 
  Pre :  None 

 กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่ 2-4 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
เกษตรศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

5. ANS 313  Aquatic Animal Immunology    3(2-3-4) 
  Pre :  ANS 312 or consent of the department 
6. ANS 376  Aquatic Animal Toxicology    3(3-0-6) 
  Pre :  ANS 312 or consent of the department 
7. ANS 415  Biotechnology for Reproduction in Domestic Animals 3(3-0-6) 
  Pre :  ANS 411 or consent of the department 
8. HORT 305  Agricultural Research Methodology   1(1-0-2) 
  Pre :  PLS 210 or consent of the department 
9. HORT 306  Entrepreneurship in Horticulture    3(3-0-6) 
  Pre :  AEC 202 or consent of the department 
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10. HORT 467  Good Agricultural Practices for Food Crops  3(3-0-6) 
  Pre :  AGRO 210 or HORT 202 or HORT 210 or PLS 210 
11. SOIL 414  Precision Resource Allocation for Sustainable Agroecosystem 3(3-0-6) 
  Pre :  SOIL 211 or AGRI 210 
12. PLS 401  Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture 3(2-3-4) 
  Pre :  AGRI 210 or consent of the department 
13. PLS 402  Greenhouse Technology     3(2-3-4) 
  Pre :  AGRO 210 or HORT 210 or PLS 210  
14. PLS 451  Energy Crops      3(3-0-6) 
  Pre : AGRO 210 or HORT 210 or PLS 210 or consent of the department 
15. HANR 201  Natural Resources and Agriculture in Highlands  3(3-0-6) 
  Pre :  None 
16. HANR 211  Highland Agricultural System    3(3-0-6) 
  Pre :  Concurrent to HANR 201 
17. HANR 291  Highland Field Practice     2(0-12-0) 
  Pre :  HANR 201 
18. HANR 301  Highland Economy and Development   3(3-0-6) 
  Pre :  None 
19. HANR 323  Nature of Forest Soils     3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 
20. HANR 325  Highland Agroforest Ecosystems    3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 
21. HANR 331  Geo-Informatics Technology for Highland Agricultural  
  and Natural Resource Management   3(2-3-4) 
  Pre :  HANR 201 
22. HANR 390  Professional Skill Training in Highland Agriculture 
  and Natural Resources     3(0-18-0) 
  Pre :  AGRI 290 
23. HANR 401  Highlands and Climate Change    3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 or consent of the department 
24. HANR 422  Ecology and Highland Ecosystem Restoration  3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 or consent of the department 
25. HANR 423  Forest Ecosystem Nutrient Balance   3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 
26. HANR 424  Forest Fires and Ecosystems    3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 
27. HANR 428  Forest Mensuration and Computer Applications  3(2-3-4) 
  Pre :  HANR 201 or consent of the department 
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28. HANR 490  Cooperative Education in Highland Agriculture 
  and Natural Resources     6 Credits 
  Pre :  AGRI 290 
29. HANR 491  Selected Topics in Highland Agriculture  
  and Natural Resources 1     1(1-0-2) 
  Pre :  HANR 201 and third year standing 
30. HANR 492  Selected Topics in Highland Agriculture  
  and Natural Resources 2     2(2-0-4) 
  Pre :  HANR 201 and third year standing 
31. HANR 493  Selected Topics in Highland Agriculture  
  and Natural Resources 3     3(3-0-6) 
  Pre :  HANR 201 and third year standing 
32. HANR 497  Seminar 1       1(1-0-2) 
  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 
33. HANR 498  Seminar 2       1(1-0-2) 
  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 
34. HANR 499  Special Problems      3(0-9-0) 
  Pre :  Fourth year standing 

 กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่ 5-34 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
เกษตรศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา AEC 202; PLS 210; AGRI 210, 
211; ANS 313, 376, 415; HORT 305, 306, 467; SOIL 414; PLS 401, 402, 451; HANR 201, 
211, 291, 301, 323, 325, 331, 390, 401, 422, 423, 424, 428, 490, 491, 492, 493, 497, 498 
และ 499 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.1.3 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ  

1. MATH 108  Elementary Mathematics    3(3-0-6) 
  Pre :  None 
กำรเปิดกระบวนวิชำ MATH 108 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ

วิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. BIOL 147  Biology for Agricultural Students   4(3-3-6) 
  Pre :  None 



8 

กำรเปิดกระบวนวิชำ BIOL 147 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. STAT 370  Biostatistical Design and Analysis   3(3-0-6) 
  Pre :  STAT 140 or STAT 141 or STAT 263 or STAT 280 
กำรเปิดกระบวนวิชำ STAT 370 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ

วิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 10 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. MATH 113 Calculus for Software Engineering 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
     Calculus for Software Engineering 
   เปลี่ยนเป็น แคลคูลัสส ำหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 
      Calculus for Software Technology 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  CAL FOR SOFTWARE ENGINEERING 
   เปลี่ยนเป็น CAL FOR SOFTWARE TECH 

3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ  
2. MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ 
3. MATH 255 Mathematics for Software Engineering 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
     Mathematics for Software Engineering 
   เปลี่ยนเป็น คณิตศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 
      Mathematics for Software Technology 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  MATH FOR SOFTWARE ENGINEERING 
   เปลี่ยนเป็น MATH FOR SOFTWARE TECH 

3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ 

4. MATH 311 Axiomatic Set Theory 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ 

5. MATH 362 Applied Differential Equation for Engineers 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ 
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6. MATH 381 Combinatorics 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  คอมบินำทอริกส์ 
   เปลี่ยนเป็น คณิตศำสตร์เชิงกำรจัด 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  MATH 281 
   เปลี่ยนเป็น MATH 217 or MATH 281 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ 

7. MATH 441 Nonlinear Differential Equations 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ 

8. MATH 466 Hydrodynamics 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  ไฮโดรไดนำมิค 
     Hydrodynamics 
   เปลี่ยนเป็น พลศำสตร์ของไหลเชิงคณนำเบื้องต้น 
      Introduction to Computational Fluid Dynamics 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  MATH 335 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น MATH 211 and MATH 355 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
9. MATS 200 Problem Based Learning in Materials Science 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  Second year standing; for Materials Science students 
 เปลี่ยนเป็น Second year standing for Materials Science students;  
    or consent of the department 

10. MATS 453 Electrical and Magnetic Materials and Devices 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  MATS 351 
   เปลี่ยนเป็น PHYS 302 or PHYS 312 or MATS 351 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ  

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MATH 108 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา BIOL 147 และ STAT 370 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MATH 113, 217, 255, 311, 362, 381, 441, 466; 
MATS 200 และ 453 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
ไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

6.1.4 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  PA 445   Public Service Management 3(3-0-6) 

         Pre :  PA 202 and PA 304 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์
และรัฐประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. PA 202 Organization and Management 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  องค์กำรและกำรบริหำร 
   เปลี่ยนเป็น องค์กำรและกำรจัดกำร 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum Mapping  

2. PA 305 Administrative Planning 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 

Curriculum Mapping  
3. PA 307 Strategic Management 

- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ  

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์
และรัฐประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PA 445 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PA 202, 305 และ 307 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. CE 333 Highway Engineering 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  CE 342 or concurrent; and CE 371 
   เปลี่ยนเป็น CE 342 or CE 343 or concurrence; and CE 371 

2. CE 459 Selected Topics in Construction Management Engineering 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  หัวข้อเลือกสรรในวิชำวิศวกรรมบริหำรกำรก่อสร้ำง 
   เปลี่ยนเป็น หัวข้อเลือกสรรในแขนงวิชำวิศวกรรมบริหำรกำรก่อสร้ำง 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  SEL TOP IN CONSTR MANT ENG 
   เปลี่ยนเป็น SLCT TOPICS IN CONST ENGR 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CE 333 และ 459 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 

6.2.1   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชาโทปรัชญา ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชำโทปรัชญำ ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยปรับรูปแบบกำรเขียนเงื่อนไขของวิชำเลือกให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษำลงทะเบียนได้อย่ำงถูกต้อง ดังนี้ 
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วิชาโทเดิม 
(ตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557) 

วิชาโทปรับปรุงใหม่ 

ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี ้
1. วิชำบังคับ จ ำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ PHIL 153  
2. วิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

โดยให้เลือกจากกระบวนวิชา PHIL 154 หรือ PHIL 
156 หรือ กระบวนวิชา PHIL อื่นๆ ระดับ 200 ขึ้นไป 

กรณีที่นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำ PHIL 153 เป็นกระบวนวิชำ
บังคับในหลักสูตรแล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชำเลือกตำมข้อ 
2 โดยให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
 

ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี ้
1. วิชำบังคับ จ ำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ PHIL 153  
2. วิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

โดยให้เลือกกระบวนวิชาใดๆ จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
PHIL 154 
PHIL 156 
กระบวนวิชา PHIL อื่นๆ ระดับ 200 ขึ้นไป 

กรณีที่นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำ PHIL 153 เป็นกระบวนวิชำ
บังคับในหลักสูตรแล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชำเลือกตำมข้อ 
2 โดยให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

กำรปรับปรุงวิชำโทได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทปรัชญา ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

6.2.2  คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 

  คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร 1 ท่ำน และย้ำยไปเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 1 ท่ำน จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.รุ่งชล บุญนัดดา * 1. อ.ดร.วาทินี ถาวรธรรม * - ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น, 2557 

- M.Env Mgmt, Flinders University, Australia, 
2003 

- วท.ม. (กำรรับรูจ้ำกระยะไกลและระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์), มหำวิทยำลยัขอนแก่น, 2545 

- วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น, 2537 

2. อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ * 2. ผศ.ศิริ คูอาริยะกุล * - วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- วท.ม. (ภูมิศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2532 
- วท.บ. (ภูมิศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2526 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

3. อ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน * 3. ผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน * - Ph.D. (Geography), University of Leeds, U.K., 
2010 

- M.A. (Geospatial Information), RMIT 
University, Australia, 2002 

- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 
2540 

4. Dr.Nithin K. Tripathi 4. Dr.Nithin K. Tripathi - Ph.D. (Remote Sensing and GIS), Indian 
Institute of Technology, Kanpur, India, 1995 

- M.Tech. (Remote Sensing), Indian Institute 
of Technology, Kanpur, India, 1987 

- B.Tech. (Civil Engineering), National Institute 
of Technology, Warangal, India, 1984 

5. ผศ.ดร.ศรำวุฒิ นิลสวัสดิ ์ 5. ผศ.ดร.ศรำวุฒิ นิลสวัสดิ ์ - Ph.D. (Creative Cities, Urban Information 
Study Course), Osaka City University, Japan, 
2009 

- M.A. (Space Technology Applications and 
Research), Asian Institute of Technology, 
Thailand, 2002 

- วท.บ. (วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม), มหำวิทยำลยั
ศิลปำกร, 2543 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.3   คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

  คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกมี
อำจำรย์ขอลำออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร * 1. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี * - Ph.D. (Veterinary Pathology), The University of 
Liverpool, United Kingdom, 2009 

- วท.ม. (วิทยำศำสตร์สุขภำพ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
2545  

- สพ.บ., มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2543 
2. ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ * 2. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์สุขภำพ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2559  
- วท.ม. (วิทยำศำสตร์สุขภำพ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2551  
- สพ.บ., มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2544 

3. อ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ * 3. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ * - วท.ด. (ชีวเวชเคมี), จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2550  
- สพ.บ., มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2546 

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี 4. อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี - Dr.med.vet. (Poultry Diseases for Veterinary 
Medicine), Free University, Berlin, Germany, 
2013  

- วท.ม. (อำยุรศำสตร์สตัว์ปีก), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2548 

- -สพ.บ., มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำนคร, 2543 
5. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดำ ติวะนันทกร 5. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดำ ติวะนันทกร * - Ph.D. (Veterinary Protozoology), The Graduate 

School of Veterinary Medicine, Hokkaido 
University, Japan, 2012  

- สพ.บ., จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543 
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทย-
ศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.4   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะภำพพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุงเนื้อหำ
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ สภำพสังคมและเทคโนโลยี และมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำศิลปกรรมศำสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ธงชัย  ยุคันตพรพงษ ์ - ศิลปมหำบณัฑติ (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2546 
- ศิลปบัณฑิต (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2528 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2. รศ.ยุพำ  มหำมำตร - ศิลปมหำบณัฑติ (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2540 
- ศิลปบัณฑิต (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2535 

3. รศ.ปกรณ์ภัทร์  จันทะไข่สร - ศิลปมหำบณัฑติ (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2543 
- ศิลปบัณฑิต (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2539 

4. ผศ.ชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกลู - ศิลปมหำบณัฑติ (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2542 
- ศิลปบัณฑิต (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2536 

5. อ.ดร.พงศ์ศิริ  คิดด ี - ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ (ทัศนศิลป)์, มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2558 
- ศิลปมหำบณัฑติ (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2548 
- ศิลปบัณฑิต (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 

6. อ.ไชยยศ  จันทรำทิตย ์ - ศิลปมหำบณัฑติ (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2532 
- ศิลปบัณฑิต (ภำพพิมพ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2525 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ และ
เปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนวิชำโทเพ่ิมเติมตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  30 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  36 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 66 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  51 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  54 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 12-18 และหน้า 104-108) 
 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 20-25 และหน้า 109-112) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
ภาพพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 



16 

เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุมก ่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 ดังนี้ 
1) หน้า 1 ข้อ 5.4 การรับนักศึกษา ให้คณะตรวจสอบว่าประสงค์จะรับนักศึกษาต่างชาติที่

สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยหรือไม่ 
2) หน้า 18 ข้อ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนๆ ซึ่ง

นอกเหนือไปจากวิชาเอกของสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์” ออกทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

3) หน้า 51 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 2 บัณฑิต  ให้ระบุผลการเรียนรู้ 
ด้านที่ 6 ทักษะพิสัย เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 

4) หน้า 54 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน ข้อ 3 และข้อ 6 
ให้ถูกต้อง 

6.2.5   คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

 คณะพยำบำลศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุงเนื้อหำของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ตำมทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
รวมทั้งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่โมเดล 
Thailand 4.0 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนำ - ปร.ด. (พยำบำลศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2553 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์: กำรพยำบำลแม่และเด็ก), มหำวิทยำลัยมหดิล, 2536 
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่  2528 

2. อ.ดร.จันทร์ฉำย  โยธำใหญ ่ - พย.ด., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2553 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่), มหำวิทยำลัยมหดิล, 2547 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2534 

3. ผศ.ผกำพันธุ์  วุฒิลักษณ ์ - พย.ม. (สุขภำพจติและกำรพยำบำลจิตเวช), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์), มหำวิทยำลยัขอนแก่น, 2524 

4. ผศ.วิลำวณัย์  เตือนรำษฎร ์ - วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2543 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยมหดิล, 2537 

5. ผศ.ดร.ณฏัฐณิชำ  ศรีบณุยวัฒน - พย.ด., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2556 
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2549 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยมหดิล, 2543 
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2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ  
ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 145 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 
141 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ  109 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ  105 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (พื้นฐำนวิชำชีพ)  31 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (พื้นฐำนวิชำชีพ)  26 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก (วิชำชีพ)  78 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  76 หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชำทฤษฎี  51 หน่วยกิต 
   ข. กระบวนวิชำฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง 25 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก  2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาชีพ   79 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาบังคับ  73 หน่วยกิต 
   ก. วิชาทฤษฎี  43 หน่วยกิต 
   ข. วิชาฝึกปฏิบัติ  30 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท   -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท   -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 145 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-19 และหน้า 210-216) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 20-26 และหน้า 217-225) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 27 ตาราง 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ประจ า ใหต้รวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพของอาจารย์แต่ละ
ท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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6.2.6   คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะพยำบำลศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 
2560 และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ตำมทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 รวมทั้งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และกำรปรับโครงสร้ำง
ประเทศไทยไปสู่โมเดล Thailand 4.0 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.เดชำ ท ำด ี - วท.ด. (ระบำดวิทยำคลินิก), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2555 
- วท.ม. (Clinical Epidemiology), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2546 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2537 

2. ผศ.ดร.ศรมีนำ นิยมค้ำ - Ph.D. (Nursing Informatics), Case Western Reserve University, USA, 2012 
- M.S. (Nursing Informatics), Case Western Reserve University, USA, 2008 
- พย.ม. (กำรพยำบำลแม่และเด็ก), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2544 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยมหดิล, 2537 

3. ผศ.ดร.ชมพูนุท  ศรีรัตน ์ - ปร.ด. (กำรพยำบำล), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2557 
- พย.ม. (กำรพยำบำลอำยุรศำสตรแ์ละศลัยศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 
- ป.พยำบำลศำสตร,์ วิทยำลัยพยำบำลล ำปำง, 2537 

4. อ.ดร.วรนุช  กิตสมับันท ์ - พย.ด., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 
- พย.ม. (สุขภำพจติและกำรพยำบำลจิตเวช), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2538 
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2532 

5. ผศ.จรยิำพร ศรสีว่ำง - พย.ม. (กำรพยำบำลแม่และเด็ก), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2540 
- ป.พยำบำลศำสตร,์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร,์ 2536 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ  
ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 145 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 
141 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ  109 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ  105 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (พื้นฐำนวิชำชีพ)  31 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (พื้นฐำนวิชำชีพ)  26 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก (วิชำชีพ)  78 หน่วยกิต  2.2 วิชาชีพ   79 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  76 หน่วยกิต 

ก.  กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติใน 
 สถำนกำรณ์เสมือนจริง  51 หน่วยกิต 
ข.  กระบวนวิชำฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง 25 หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชำเอกเลือก  2 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาบังคับ  73 หน่วยกิต 
   ก. วิชาทฤษฎี  43 หน่วยกิต 
 
   ข. วิชาฝึกปฏิบัติ  30 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท   -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท   -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 145 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-19 และหน้า 208-215) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 20-26 และหน้า 216-224) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 9.3 ความพร้อมด้านทุนสนับสนุนการศึกษา ขอให้ตรวจสอบและปรับ 
แก้ไขจ านวนทุนให้ถูกต้อง 

2. ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 ดังนี้ 
1) หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้ลบเครื่องหมาย “” ในข่องภาษาไทย เนื่องจากหลักสูตรนี้

เป็นหลักสูตรนานาชาติ   
2) หน้า 27 ตาราง 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ประจ า ใหต้รวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพของอาจารย์
แต่ละท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

6.2.7   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำประติมำกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุงเนื้อหำ
ของหลักสูตรให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำเยำวชนของชำติไปสู่มำตรฐำน
คุณภำพกำรเรียนรู้ และมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำศิลปกรรมศำสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีสำระส ำคัญ
ดังนี้ 
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1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ธัชชัย  หงษ์แพง - ศิลปมหำบณัฑติ (ประติมำกรรม), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2539 
- ศิลปบัณฑิต (ประติมำกรรม), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2534 

2. ผศ.สุทธิศักดิ์  ภูธรำรักษ์ - ศิลปมหำบณัฑติ (ประติมำกรรม), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2545 
- ศิลปบัณฑิต (ประติมำกรรม), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2538 

3. ผศ.อุดม  ฉิมภักด ี - ศิลปมหำบณัฑติ (ประติมำกรรม), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2541 
- ศิลปบัณฑิต (ประติมำกรรม), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2536 

4. ผศ.ปกิต  บุญสุทธ์ิ - ศิลปมหำบณัฑติ (ประติมำกรรม), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2546 
- ศิลปบัณฑิต (ประติมำกรรม), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2541 

5. อ.วุฒินท์  ชำญสตบุตร - ศิลปมหำบณัฑติ (มีเดยี), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง, 2548 
- Bachelor of Fine Arts (Printmaking), Slande School of Fine Arts, University 

College London, 2005 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ  
เพ่ิมจ ำนวนหน่วยกิตวิชำเอก จากเดิม 48 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 68 หน่วยกิต และเปลี่ยนแปลง
วิชำโท จากเดิม บังคับให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต เป็น (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 137 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  36 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  33 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก  48 หน่วยกิต  2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 68 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  53 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 11-16 และหน้า 96-99) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 17-23 และหน้า 100-103) 
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 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. หน้า 11 ข้อ (2) หมวดวิชาเฉพาะ ให้ปรับแก้ไขวิชาโทเป็น “วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต” โดยให้ตัดข้อความ “กรณีที่นักศึกษาไม่เรียนวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียนวิชาโทตาม
ประกาศวิชาโทของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” ออก 

2. หน้า 16 ข้อ 2.4 วิชาโท (ถ้ามี) ใหป้รับแก้ไขข้อความ  
จากเดิม  “กรณีที่นักศึกษาไมเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนวิชาโท ตามประกาศวิชาโท

ของมหาวทิยาลัย”  
เปลี่ยนเป็น  “นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิด

สอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษา
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ไม่นอยกว่า 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย
ทีป่รึกษา ซึง่จะท าใหมี้จ านวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไมนอยกวา 
15 หนวยกติ” และปรับข้อความภาษาอังกฤษเป็น “Students who intend to 
study in Minor course, can select the course from Chiang Mai 
University’s Notice in the topic of minor course for Chiang Mai 
University student, at least 15 credits with the approval of 
advisors. The minor course will increase the total credits of 
curriculum not less than 15 credits.”  

3. หน้า 48 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 2 บัณฑิต ให้ระบุผลการเรียนรู้ ด้านที่ 6 
ทักษะพิสัย เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 

6.2.8   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง 

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรถ่ำยภำพ หลักสูตรปรับปรุง 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ
หลักสูตรและชื่อปริญญำ และปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้บัณฑิตสำมำรถ
ก้ำวไปสู่อำชีพของตนเองในอนำคตได้อย่ำงรู้เท่ำทัน และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำศิลปกรรมศำสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา 
ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาเดิม ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาใหม่ 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภำษำไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะการถ่ายภาพ 
 ภำษำอังกฤษ Bachelor of Fine Arts Program in Photography 
   

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภำษำไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำการถ่ายภาพสร้างสรรค์ 
 ภำษำอังกฤษ Bachelor of Fine Arts Program in Creative  
  Photography  
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ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาเดิม ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาใหม่ 
2. ชื่อปริญญา 
 ภำษำไทย ช่ือเต็ม: ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการถ่ายภาพ) 
  ช่ือย่อ: ศล.บ. (ศิลปะการถ่ายภาพ) 
 ภำษำอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Fine Arts  
   (Photography) 
  ช่ือย่อ: B.F.A. (Photography) 

2. ชื่อปริญญา 
 ภำษำไทย ช่ือเต็ม: ศิลปบัณฑิต (การถ่ายภาพสร้างสรรค)์ 
  ช่ือย่อ: ศล.บ. (การถ่ายภาพสร้างสรรค)์ 
 ภำษำอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Fine Arts  
   (Creative Photography) 
  ช่ือย่อ: B.F.A. (Creative Photography) 

2. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.กันต์  พูนพิพัฒน์ - M.A. (Photography), Academy of Art College, USA, 1983 
- นศ.บ. (นิเทศศำสตร์), มหำวิทยำลยักรุงเทพ, 2522 

2. ผศ.จรลัศักดิ์  ลอยม ี - ศ.ม. (นิเทศศำสตร์), มหำวทิยำลยัแม่โจ,้ 2545 
- ค.บ. (อุตสำหกรรมศลิป์), มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม,่ 2542 

3. อ.ปรัชญำ  คัมภริำนนท์ - M.A. (Graphic Design), Camberwell College of Arts, University of the Arts, 
London, UK, 2006 

- สถ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
4. อ.กรรณ  เกตุเวช - ศศ.ม. (สื่อศลิปะ และกำรออกแบบสื่อ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2557 

- ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2549 
5. อ.ปรำง  ศิลปกิจ - ศ.ม. (กำรออกแบบ), มหำวิทยำลยัรังสิต, 2557 

- ศป.บ. (ออกแบบสื่อสำร มัลตมิีเดยี), มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำเชียงใหม่, 2555 

3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ และ
เปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนวิชำโทเพ่ิมเติมตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  57 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  48 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 12-16 และหน้า 81-84) 
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 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 17-20 และหน้า 85-88) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การถ่ายภาพ หลักสูตรปรับปรุง และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
ไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 

2. ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 หน้า 17 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “ให้
เลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากวิชาเอกของสาขาวิชาการถ่ายภาพ
สร้างสรรค์” ออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6.2.9   คณะการสื่อสารมวลชนเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะกำรสื่อสำรมวลชนเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
โดยมีกำรปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำร กำรปรับตัวของอุตสำหกรรมกำร
สื่อสำรในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ลดัดำวลัย์  อินทจักร - นศ.ม. (กำรสื่อสำรมวลชน), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2539 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2531 

2. ผศ.นันทสิทธ์ิ  กิตติวรำกูล - นศ.ม. (กำรสื่อสำรมวลชน), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2544 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2541 

3. อ.ศศิกำนต์  ลิมปติ ิ - นศ.ม. (กำรโฆษณำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2549 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 

4. อ.ดร.รัฐพล  พรหมมำศ - ปร.ด. บรหิำรศำสตร์ (กำรบรหิำรเทคโนโลยี), มหำวิทยำลัยแม่โจ,้ 2557 
- ศศ.ม. (สื่อศลิปะและกำรออกแบบสื่อ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2550 
- ศศ.บ. (สำรนเิทศศำสตร์), มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช, 2548 
- บธ.บ. (กำรตลำด), มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2543   

5. อ.ดร.จิรเวทย์  รักชำต ิ
 

- นศ.ด. (นิเทศศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2558 
- ว.ม. (สื่อสำรมวลชน), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2549 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
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2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ  
และหลอมรวมแขนงวิชำ จำกเดิม 5 แขนงวิชำ เป็น 3 กลุ่มวิชำ โดยจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรยังคงเดิมคือ ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  15 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  26 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก  ไม่น้อยกว่ำ 62 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  44 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนแขนงวิชำใดแขนงวิชำหนึ่ง ดังนี้ 

2.2.2.1 แขนงวิชำวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
2.2.2.2 แขนงวิชำกำรหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.2.2.3 แขนงวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำ 
2.2.2.4 แขนงวิชำสื่อสำรกำรแสดง 
2.2.2.5 แขนงวิชำสื่อใหม่ 

 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบังคับ  36 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
2.2.2.1 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ 
2.2.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด 

2.2.2.2.1 การประชาสัมพันธ์ 
2.2.2.2.2 การโฆษณา 

2.2.2.3 กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง 
2.2.2.3.1 สื่อบันเทิง 
2.2.2.3.2 ศิลปะการละคร 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 13-30 และหน้า 116-144) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 31-46 และหน้า 145-179) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะกำรสื่อสำรมวลชน ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 
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2. ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 ดังนี้ 
1) หน้า 12 ข้อ (2) หมวดวิชาเฉพาะ ให้ปรับแก้ไขเป็น 
  “เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
             วิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 

2) หน้า 29 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ตัดค าว่า “(ถ้ามี)” ออก 
3) หน้า 30 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวน

วิชาใดๆ นอกเหนือสาขาวิชาเอกและวิชาโท” ออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4) หน้า 30 ให้ย้ายข้อความ “ไดมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมใหแกนักศึกษากอน

ไปสหกิจศึกษา จ านวนไมนอยกว่า 30 ชั่วโมง” ไปไว้ต่อท้ายโครงสร้างหลักสูตร 
5) หน้า 51 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ให้ปรับแก้ไขข้อความ จากเดิม “...

อย่างนอยไมน้อยกวา 16 ชั่วโมงตอสัปดาห” เป็น “...อย่างนอยไมน้อยกวา 16 
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา” 

3. ควรเพิ่มกระบวนวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนกระบวนวิชาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะให้เพิ่มกระบวนวิชา SC 117 (201117) Mathematics and Science in 
Civilization ทั้งนี้ ขอให้คณะการสื่อสารมวลชนประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1   ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบ มคอ. 3 – 6 ระดับปริญญาตรีในระบบ CMU-MIS 

ตำมที่ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ร่วมมือกับส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำปรับปรุง
แบบ มคอ. 3 – 6 ระดับปริญญำตรีในระบบ CMU-MIS โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จและเริ่มบันทึกข้อมูล
ได้ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 นั้น  

ที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 
4 ระดับปริญญำตรีที่ปรับปรุงใหม่ในระบบ CMU-MIS แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มใช้งำนจริง และประธำนที่
ประชุมได้มอบหมำยให้รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ติดตำม
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว และรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา    17.05  น.  
 
 
 เทพพร  สุค ำวัง พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
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