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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2558 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
4. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
5. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
6. อ.ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
8. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เกศิน ี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
14. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
16. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ  
19. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
20. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
21. ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ  
22. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
23. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล   
2. อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ 
3. อ.ดร.โสภิฎา อภิชัย อาจารย์ประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ 
4. ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
  คณะมนุษยศาสตร์ 
5. นางบุญรัตน ์ แก้วเชาว์รัมย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
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6. น.ส.จุฑาทิพย ์ อยรังสฤษฎ์กูล พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
7. น.ส.มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
8. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา   
2. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิจิตรศิลป์                      
5. รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์   
         
เริ่มประชุมเวลา   13.35   น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           

1.1 คณะมนุษยศาสตร์แจ้ ง เปลี่ ยนแปลงผู้ แทน เพื่ อ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริหารและ
 ประสานงานวิชาการ   

 คณะมนุษยศาสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประสานงานวิชาการ จากเดิม  อ.ดร.กนกวรรณท์  คาเดท เป็น อ.ขนิษฐกัญญา  วินิจฉัยกุล ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 ที่ประชุมรับทราบ   

1.2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
 บริหารและประสานงานวิชาการ   

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนของคณะรัฐศาสตร์และ                      
รัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ จากเดิม  อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา  
เป็น ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-
ศาสตร์ 

 ที่ประชุมรับทราบ   

1.3    แนวปฏิบัติในการก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ได้

ก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน โดยให้น าผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมา
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ก าหนดลงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ใน มคอ. 2 นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเป็นแนวปฏิบัติ เดียวกัน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว โดยสถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง 5 
ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ส าหรับกรณีที่การจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถ
ก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านนั้น สกอ. โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดให้แต่ละรายวิชาใน
ทุกๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตร
ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.4    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับใหม่ และแนวทางการบริหารเกณฑ์   

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับใหม่ เพื่อใช้ส าหรับ
การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2558  
ซึ่งประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการตาม
ประกาศท้ัง 3 ฉบับ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558  

 ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท าตารางเปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฉบับเดิม 
(พ.ศ. 2548) และฉบับใหม่ (พ.ศ. 2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
พิจารณาในเดือนมกราคม 2559 เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

1.5    ขอความร่วมมือชะลอการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร กระบวนวิชา การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (Learning outcomes)  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
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ตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก”  

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้คณะที่ประสงค์จะเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่เพ่ือ
ก าหนดเป็นกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ชะลอการเสนอขอเปิดกระบวนวิชาออกไปก่อน ยกเว้นกระบวนวิชาการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งคณะยังสามารถเสนอขอเปิดได้ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแนวทางการจัด
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสร็จเมื่อใด จะได้แจ้งให้ทุกคณะทราบต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.6    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2559 

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
ประจ าปี 2559 ซึ่งได้ก าหนดวันประชุมให้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2559 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.7   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ส านักทะเบียนและประมวลผลได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2558  
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า หากคณะใดประสงค์จะเปิดหลักสูตรใหม่ ขอให้วางแผนในการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร และก าหนดการรับนักศึกษาให้เหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรใหม่จะต้องได้รับการ
พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. ก่อนการประกาศรับนักศึกษา  

1.8    ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
        (ฉบับที่ 4) 
 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
20/2558  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 
10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาให้การ
รับรอง ตามหนังสือที่ ศธ 6394(4)/ว 571 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นั้น  

 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการได้แจ้งผลการพิจารณา โดยขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
1. รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ขอแก้ไขข้อความในหน้า 10 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 

 จากเดิม  “มีคุณวุฒิม่สอดคล้อง” 
 เปลี่ยนเป็น “มีคุณวุฒิไมส่อดคล้อง” 
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2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ขอแก้ไขมติที่ประชุมในหน้า 6 ข้อ 2 
  จากเดิม 
 “2.   ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของ

กระบวนวิชา PMPS 251 โดยตัดกระบวนวิชา  MATH 107 ออก ซึ่งผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์
ชี้แจงว่ากระบวนวิชา MATH 107 ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา PMPS 251 จึงไม่
จ าเป็นต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PMPS 251 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ โดยให้
เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

    ทั้งนี้ ขอให้คณะเภสัชศาสตร์เสนอเรื่องขออนุมัติให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 
PMPS 251 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถลงทะเบียนโดยไม่ผ่านเง่ือนไขที่
ต้องผ่านก่อน คือกระบวนวิชา MATH 107 ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้เสนอเรื่องผ่านส านัก
ทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย” 

 เปลี่ยนเป็น 
 “2.  เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PMPS 251 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ โดยให้

เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป” และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

    ทั้งนี้ ขอให้คณะเภสัชศาสตร์เสนอเรื่องขออนุมัติให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 
PMPS 251 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถลงทะเบียนโดยใช้วิชา CHEM 226 
เป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้เสนอเรื่องผ่านส านักทะเบียนและ
ประมวลผลพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย”   

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความในหน้า 10 จากเดิม “มีคุณวุฒิม่สอดคล้อง” เป็น “มีคุณวุฒิไม่

สอดคล้อง” ตามที่รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ 
2. ส าหรับประเด็นที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ เสนอให้ปรับแก้ไขมติที่ประชุมในหน้า 6 

นั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดจากไฟล์บันทึกเสียงการ
ประชุมแล้วปรับแก้ไขรายงานการประชุมให้สอดคล้องกัน  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     

4.1   ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
 คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน าไปใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อร่วมสร้างโอกาสให้สังคมไทยสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เสนอให้มีการจัดท าประมวลการสอนรายวิชา (Course 
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Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) ส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่เหมาะสมกับ
สังคมเชียงใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 เพ่ือให้สังคม
ตระหนัก ตื่นตัว ต่อต้าน ไม่จ ายอมต่อการทุจริต และไม่ยอมรับการทุจริต และเชื่อมั่นว่า ด้ วยการบูรณาการความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12 สถาบัน จะเป็นมิติใหม่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความเข้มแข็ง และความยั่งยืน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2558 
โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการน าประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ในเบื้องต้นควรก าหนดเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่แนะน าใหน้ักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ลงทะเบียน
เรียน เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องอาจารย์ผู้สอนและห้องเรียน 

2. เนื้อหาที่สอนควรน ามาจากผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของต่างประเทศ และการสอนควร
มุ่งเน้นการวิเคราะห์นโยบายและโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความเป็นมาและปัญหาของ
การทุจริตได้อย่างชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยอาจสนับสนุนทรัพยากรและก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยของคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นต่อไป 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์น าประมวลการสอนรายวิชา 
(Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนวิชาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย       
5.1    การขอเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ        

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 เนื่องด้วยนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งในขั้นตอนก่อนการลงทะเบียนกระบวนวิชา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้น อาจารย์ที่
ปรึกษาได้แนะน าให้นักศึกษาดูข้อมูลกระบวนวิชาจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างประเทศแล้วเลือกเรียนกระบวน
วิชาที่สามารถลงทะเบียนเรียนและโอนผลการเรียนกลับมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ แต่เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าว
ไม่ได้แสดงข้อมูลกระบวนวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ดังนั้น เมื่อนักศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศจึงได้
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือน ากลับมาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แต่พบว่ามีปัญหาในการขอเทียบโอนหน่วยกิต เนื่องจากการลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2542 (มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป)                
ก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  



7 
 
 

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ใน
ระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เก่ียวข้อง 

2) นักศึกษายื่นค าร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผ่านสาขาวิชาและคณะ เพ่ือขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ไปลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยอ่ืน พร้อมแนบเนื้อหา
กระบวนวิชาและจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ประสงค์จะไปเรียน  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย 

3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต และล าดับขั้นของกระบวน
วิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจ
ต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป) ก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) หน่วยกิตของกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาเทียบโอน จะต้องเป็น กระบวน
วิชาที่มีเนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
ของนักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) ก่อนที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องพร้อมทั้ง
รายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ประสงค์จะไปเรียนต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผ่านสาขาวิชาและคณะ เพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับ
อนุ มั ติ ใ ห้ ไปล งทะ เบี ยน เ รี ยนที่ ส ถาบั น อุดมศึ กษา อ่ืน ในภาคการศึ กษาปกติ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย 

3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาเทียบโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต และล าดับขั้นของ
กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความ เห็นชอบของคณะที่
เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จึงขอเสนอพิจารณาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สามารถน ากระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นกระบวนวิชาที่ไม่ได้เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนการลงทะเบียน  มาขอ
เทียบโอนหน่วยกิตหลังจากท่ีกลับมาจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง 
การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
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1. นักศึกษาควรได้รับค าแนะน าจากอาจารย์และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางไปศึกษาที่
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียน และด้านสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ดังนั้น จึงควรสามารถน ากระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
และผลการเรียนมาเทียบโอนเพื่อบันทึกไว้ใน transcript ของนักศึกษา  

3. นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดๆ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศว่า 
เม่ือเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวแล้วจะสามารถน ากลับมาเทียบโอนกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรที่
นักศึกษาสังกัด 

4. การลงทะเบียนกระบวนวิชาที่เทียบโอนกลับมา ให้ลงทะเบียนเรียนตามล าดับในแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

6.1    หลักเกณฑ์การก าหนดวิชาแกนเลือกในหลักสูตร 
 เนื่องด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล และคณะต่างๆ ได้ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา และพบว่ามีการน าวิชาแกนเลือกในหลักสูตรไประบุเป็นกระบวนวิชาใน
หมวดวิชาอ่ืน เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. การน าวิชาแกนเลือกไประบุเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาโท 
2. การน าวิชาแกนเลือกไประบุเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

  ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงเสนอขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดวิชาแกนเลือกในหลักสูตร เพ่ือ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป     

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาว่าจะน าวิชาแกนเลือกใน
หลักสูตรไประบุเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาโทหรือหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้ส านักทะเบียนและประมวลผล
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

6.2   คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 7 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่        
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ANS 212 Animal Production      
   -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum  

 Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
2. ANS 311 Principles of Fish Culture      
   -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum  
  Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
3. PLP 401 Diseases of Ornamental Plants       

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   PLP 210; and PLP 212 or Concurrent    
  เปลี่ยนเป็น PLP 210 
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4. PLP 402 Diseases of Field Crops       
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   PLP 210; and PLP 212 or Concurrent    
  เปลี่ยนเป็น PLP 210 
5. PLP 403 Diseases of Fruit Crops       

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   PLP 210; and PLP 212 or Concurrent    
  เปลี่ยนเป็น PLP 210 
6. PLP 404 Diseases of Vegetable Crops       

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   PLP 210; and PLP 212 or Concurrent    
  เปลี่ยนเป็น PLP 210 
7. PLP 450 Postharvest Disease       

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   PLP 210; and PLP 212 or Concurrent    
  เปลี่ยนเป็น PLP 210 
การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์                

ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้   
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANS 212, 311; PLP 401, 402, 403 และ 404  โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PLP 450 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  และให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป เนื่องจากเป็น
กระบวนวิชาที่มีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ   

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษของทุกกระบวนวิชาให้เป็นแบบ 
Title Style ด้วย 
 
6.3   คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี้ 
1. เปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  2                    

ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
-  PHYS 481       Introduction to Quantum Field Theory    3(3-0-6) 

    Pre :   PHYS 401 
การเปิดสอนกระบวนวิชา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในคราว

ประชุมครั้งที ่16/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  
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ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชา
ที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 2.  ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 18 กระบวนวิชา ดังนี้ 
 1.  ZOOL 340 Laboratory Animals in Biology 
    1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    BIOL 112 
  เปลี่ยนเป็น  BIOL 102 or BIOL 112 or consent of the department 

   2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 

 2.  ZOOL 381 General Ethology 
-    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ

ที่ประชุม 
 3.  ZOOL 401 Ichthyology 
   1)    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
    จากเดิม    ZOOL 201 or ZOOL 261 
    เปลี่ยนเป็น  ZOOL 261 

2)    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 

 4.  ZOOL 403 Ornithology 
    1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    ZOOL 201 or ZOOL 261 
  เปลี่ยนเป็น  ZOOL 261 

   2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ
   ที่ประชุม 

 5.  ZOOL 421 Animal Histology 
    1)   เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย 
  จากเดิม    วิทยาฮิสโตของสัตว์ 
  เปลี่ยนเป็น  วิทยาเนื้อเยื่อของสัตว์ 
    2)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    ZOOL 201 or ZOOL 301 
  เปลี่ยนเป็น  ZOOL 301 

   3)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ 
   ที่ประชุม 

 6.  ZOOL 443 Physiology of Insects 
    1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    ZOOL 312 or ENT 311 
  เปลี่ยนเป็น  ZOOL 312 
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   2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ
   ที่ประชุม 

 7.  BIOL  231 Genetics 1 
    1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    BIOL 102 or BIOL 109 or BIOL 111 or BIOL 185 
  เปลี่ยนเป็น  BIOL 101 and BIOL 103; or BIOL 111; or BIOL 184 

   2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา                     
   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 8.  BIOL  333 Fundamental Techniques in Genetics 1 
-     เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  และเนื้อหากระบวนวิชา  ดังรายละเอียดที่เสนอ

ต่อที่ประชุม 
 9.  BIOL  421 Cell Signaling 
   1)    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    BIOL 321   
  เปลี่ยนเป็น  BIOL 321 and BCT 311; or BIOL 321 and BCT 315  

2)    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์  และ Curriculum Mapping                    
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 10.  BIOL  432 Molecular Biology of the Genes 
    1)   เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย 
  จากเดิม    ชีววิทยาระดับโมเลกุลของจีนส์   
  เปลี่ยนเป็น  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน  
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต และลักษณะกระบวนวิชา 
  จากเดิม    3(2-3-4)   
  เปลี่ยนเป็น  3(3-0-6)  
    3)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
    จากเดิม    BIOL 231 and BCT 311 and BCT 317   
    เปลี่ยนเป็น  BIOL 231 and BCT 311; or BIOL 231 and BCT 315                     
  4)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์  เนื้อหากระบวนวิชา และ             
   Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาในล าดับที่ 1-10  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 11.  MATH 335 Vector Analysis 
    1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    MATH 112 or MATH 203 or MATH 261 
  เปลี่ยนเป็น  MATH 112 or MATH 162   
  2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา          
        ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 12.  MATH 446 Differential Geometry 
  -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา           
                   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาในล าดับที่ 11-12  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2558  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 13.  CHEM 111 Chemistry 1 
  -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา                    
                   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 14.  CHEM 113 Chemistry 2 
  -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา          
                   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 15.  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 
  -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา                  
                   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 16.  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 
  -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา                  
                   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาในล าดับที่ 13-16  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 17.  CHEM 474 Polymer Chemistry 2 
    1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    CHEM 471 or CHEM 473; and concurrent to CHEM 478 
  เปลี่ยนเป็น  CHEM 324 and concurrent to CHEM 478 
  2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา                   
                   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 18.  CHEM 478 Polymer Chemistry Laboratory 2 
    -    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    CHEM 477 and concurrent to CHEM 474 
  เปลี่ยนเป็น  CHEM 327 and concurrent to CHEM 474 

การปรับปรุงกระบวนวิชาในล าดับที่ 17-18  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา PHYS 481 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้                 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า กระบวนวิชานี้ได้ก าหนดผลการเรียนรู้เป็นจุดด าทุกด้าน ซึ่งจะต้องมีการ
วัดและประเมินผลให้ครบทุกหัวข้อ ดังนั้น คณะอาจพิจารณาปรับแก้ไขผลการเรียนรู้โดย
ก าหนดให้เป็นจุดขาวในบางหัวข้อ 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 340, 381, 443; BIOL 231, 333, 421, 432; 
MATH 335, 446; CHEM 474 และ 478 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 401, 403 และ 421  โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้างที่จะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการก าหนดกระบวนวิชา 
ZOOL 201 เป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

4. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CHEM 111, 113, 115 และ 117 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

 
6.4    คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา ดังนี้ 

1. EDET 410 Principles of English Language Learning and Teaching      
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   EDPF 202   
  เปลี่ยนเป็น EDPF 202 or EDPF 205 

การปรับปรุงกระบวนวิชา EDET 410 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

2. EDPF 501 Educational Research      
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

  จากเดิม   2(1-3-0)    
  เปลี่ยนเป็น 2(1-3-2) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   EDPF 306 and concurrent to EDPF 498   
  เปลี่ยนเป็น EDPF 306 

การปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 501 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากไม่มีผู้แทนจาก
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม 
 
6.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  2                    
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) CE 438 Rail Engineering    3(3-0-6) 
 Pre :   Consent of the department 

การเปิดสอนกระบวนวิชาล าดับที่  1 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558  

2) CE 475 Temporary Structures and Underground Work     3(3-0-6) 
   Pre :   Consent of the department 
3) CE 477 Designing with Geosynthetics     3(3-0-6) 
   Pre :   Consent of the department 

การเปิดสอนกระบวนวิชาล าดับที่ 2 – 3  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชา
ที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 2.  ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 9 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 
2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) MN 281 Reservoir Rock Properties 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    ENGR 107 and MN 212 
  เปลี่ยนเป็น  ENGR 107 or consent of the department 

2) MN 381 Reservoir Fluid Properties 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    ME 282 and MN 281  
  เปลี่ยนเป็น  ME 282 and MN 281; or consent of the department 

3) MN 382 Well Log Analysis and Formation Evaluation 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    MN 281 
  เปลี่ยนเป็น  MN 281 or consent of the department 

4) MN 383 Drilling Engineering 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    MN 382 
  เปลี่ยนเป็น  MN 382 or consent of the department 
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5) MN 384 Mechanics of Petroleum Production 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    MN 381 and concurrent to MN 383 
  เปลี่ยนเป็น  MN 381 and concurrent to MN 383;  
     or consent of the department 

6) MN 481 Petroleum Reservoir Engineering 1 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    MN 382 
  เปลี่ยนเป็น  MN 381 or MN 382 or consent of the department 

7) MN 483 Well Test Analysis and Design 
-    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม    MN 382 and MATH 261 
  เปลี่ยนเป็น  MN 382 and MATH 261; 
     or consent of the department 

การปรับปรุงกระบวนวิชา ในล าดับที่ 1-7  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 

8) ENV 454 Environmental Health Engineering 
-   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ 
 ที่ประชุม 

9) ME 456 Energy Conservation 
    -    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    ME 334 and EE 285 
  เปลี่ยนเป็น  ME 232 and EE 285 
   -   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ          

การปรับปรุงกระบวนวิชาในล าดับที่ 1-9  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CE 438, 475 และ 477  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MN 281, 381, 382, 383, 384, 481, 483 และ ME 456 
 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ENV 454 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน จาก “None”เป็น  “Consent 
of the department”ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6.6    คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  SW 441 Human Security and Human Rights 
1. เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

  จากเดิม   Human Security and Human Rights 
    ความมั่งคงของมนุษย์และสิทธิมนุษยชน    
  เปลี่ยนเป็น Human Security 
    ความมั่นคงของมนุษย์ 

2. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SW 441 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.7   คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
       และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)    

 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุงแก้ไข 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

รศ. พวงเพชร์  ธนสิน * รศ. พวงเพชร์  ธนสิน * -  M.A. (Geography), Ohio University,  
   U.S.A, 1984 
-  M.S. (Environmental Studies),  

Ohio University, U.S.A, 1984 
-  วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2523 
ผศ. รุ่งชล บุญนดัดา * ผศ. รุ่งชล บุญนดัดา * -  M.Sc. (Integrated Map and 

Geography Information Production),  
   I.T.C., The Netherlands, 1992 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

-  Post. Grad. Dipl. (Photogrammetry),  
   I.T.C., The Netherlands, 1984 
-  วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2522 

ผศ. ศิริ  คูอารยิะกุล * ผศ. ศิริ  คูอารยิะกุล * -  วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัย  
   เชียงใหม,่ 2545 
-  วท.ม. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
   2532 
-  วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2526 

อ. ชวิศ  ศรีมณี * อ. ดร.ญาณิน  จิวะกิดาการ * 
 

-  Ph.D. (Architecture and Urban   
   Studies), Politecnico di Milano,  
   Italy, 2014 
-  M.Sc. (Environmental Sciences, Policy 

and Management, consortium of 
Lund University, Sweden, Central 
European University, Hungary, 
University of Manchester, UK, and 
Agean University, Greece, 2008 

-  B.A. (Environment), Ritsumeikan Asia 
Pacific University, Japan, 2004 

อ. พลภัทร  เหมวรรณ * อ. เผ่าไทย  สินอ าพล  * -  ศศ.ม. (สังคมศาสตร์),  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2557 
-  วท.บ. (ภูมิศาสตร์),  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุงแก้ไข 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.อริศรา เจรญิปัญญาเนตร * 
        
 

ผศ.ดร.อริศรา เจรญิปัญญาเนตร * 
        
 

-  D.Tech.Sc.  (Remote Sensing and  
   GIS), Asian Institute of Technology,  
   Thailand, 2009 
-  วท.ม. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
   2546 
-  วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
   2541 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์ิ * อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์ิ * -  Ph.D. (Geography) University of  
   Salzburg, Austria, 2010 
-  วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
   2548 
-  วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลยันเรศวร, 2542 

อ.ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน *  อ.ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน * -  Ph.D. (Geography), University of  
   Leeds, U.K., 2010 
-  M.A. (Geospatial Information),   
   RMIT University, Australia, 2002 
-  วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2540 

Dr. Nithin K. Tripathi 
 

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 
 

อ.ดร. ธราวุธ  ทิพย์เดโช 
 

ผศ.ดร.ศราวุฒิ  นิลสวัสดิ์   
           

- 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. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม),   
  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2543 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 

6.8   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  HUGE 141 Learning Through Activities      
   -  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ    

 Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชา  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์            
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา HUGE 141  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.9   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. INX 422 Customer Relationship Management and Supplier Relationship  
   Management in E-Tourism       

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   INX 323   
  เปลี่ยนเป็น INX 323 or consent of the department  
2. INX 423 Innovation for E-Tourism          

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   INX 240 and INX 324   
  เปลี่ยนเป็น INX 240 and INX 324 or consent of the department  
การปรับปรุงกระบวนวิชา  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558   
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา INX 422 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2                      

ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา INX 423 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2                      

ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน เป็น “INX 240 and INX 
324; or consent of the department” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

6.10  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) 
        จ านวน 3 หลักสูตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) จ านวน 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป           

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุงแก้ไข 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ * 
  

อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ * 
  

-  Ph.D. (Computer Science), University 
 of Massachusetts at Boston, USA, 
 2011 
- M.Sc. (Computer Science), University 
 of Massachusetts at Boston, USA, 
 2006 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541     
ผศ.ดร. ยุทธพงษ์    สมจิต * 
  

ผศ.ดร. ยุทธพงษ์    สมจิต * 
  

- Ph.D. (Communications and 
 Integrated Systems), Tokyo Institute 
 of Technology, Japan, 2006 
- M.Eng. (Communications and 
 Integrated Systems), Tokyo Institute 
 of Technology, Japan, 2003 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542    

อ.ดร.ปารเมศ       วิระสันต ิ
  

อ.ดร.ปารเมศ       วิระสันต ิ - Ph.D.(Electrical Power Systems 
 Engineering), Joint Program between 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 University of Bolton, UK and South 
 Westphalia University of Applied 
 Science, Soest, Germany, 2014 
- M.Eng. (Machatronic Engineering), 
 Leibniz University Hannover, 
 Hannover, Germany, 2008 
- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

อ.สุมาลี  สง่าเมือง 
  

ผศ.ดร.สันติ        พิทักษ์กิจนกุูร 
  

- Ph.D.Computer Science&Engineering, 
 University of Norith Texas, Denton,
 Texas USA, 2009 
- M.S. Electrical Engineering, Southern 
 Methodist University, Dallas, Texas 
 USA, 2005 
- B.S, Electrical Engineering, Southern 
 Methodist University, Dallas, Texas 
 USA, 2003 

Asst.Prof.Dr.Kenneth         
John Cosh  
(505680865) 

Asst.Prof.Dr.Kenneth         
John Cosh  
(505680865) 

- Ph.D.(Computer Science) Lancaster 
 University, UK, 2004 
- B.B.A. (Business Management),
 Lancaster University, UK, 1999 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558   

โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ฉบับปี พ.ศ. 2558 กับฉบับปรับปรุงแก้ไข 

ภาคปกติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

รศ.ยงยุทธ  ใจบุญ * 
          

รศ.ยงยุทธ  ใจบุญ * 
          

-  M.Eng. (Mechanical Engineering), 
 University of Auckland,  
 New Zealand, 1990 
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2526 

ผศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย * 
                 
 

ผศ.ดร.นิติ  ค าเมืองลือ * 
   

-  วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2552                                   
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 
 (ควบโท-เอก) 

รศ.ดร.อิทธิชัย  ปรีชาวุฒิพงศ์ ผศ.ดร.มานะ   แซ่ด่าน - Ph.D.(Mechanical Engineering), 
 National University of Singapore, 
 Singapore, 2007    
-  M.Eng.(Mechanical Engineering), 
 National University of Singapore, 
 Singapore, 2001        
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541 

ผศ.ดร.วัชรพงษ์  ธัชยพงษ์ อ.ดร.เวชยันต ์   รางศรี -  Diplôme de Docteur (Mécanique des 
 Matériaux Complexes, des Structures 
 et des Systèmes), Universite 
 Montpellier II, France, 2004 
- D.E.A.(Mécanique des Materiaux, 
 Structures, Génie des Procédés), 
 Universite Montpellier II, France, 
 2000 
- วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2539 

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พรหมมา 
  

อ.ดร.วัชพล  โรจนรัตนางกูร -  Ph.D.(Engineering Sciences), 
 University of Southampton, UK, 2013 
-  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวทิยาลัย
 เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2551 
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวทิยาลัย
 เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2548 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ภาคพิเศษ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.อนุศาล   เพ่ิมสุวรรณ * อ.ดร.อรรถกร อาสนค า 
  

-  วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2558 
-  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554 
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ผศ.สาทสิ  ถาวรนันท์ * ผศ.สาทสิ  ถาวรนันท์ * -  M.Sc.(Metallurgical Engineering), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 Colorado school of Mines, USA, 1995                          
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2528 

ผศ.วงกต วงศ์อภัย 
          

ผศ.วงกต วงศ์อภัย * -  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540                                    
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 
 

อ.ดร.ดามร บัณฑุรัตน์ 
 

ผศ.ดร.ภัทราพร  กมลเพ็ชร -  D.Eng.(Plastics Engineering), 
 University of Massachusetts-Lowell, 
 USA, 1998                                     
-  M.Sc.(Plastics Engineering), University 
 of Massachusetts-Lowell, USA, 1994               
-  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2532 

ผศ.ดร.เดช  ด ารงศักดิ์ ผศ.ทวีชัย  นิมาแสง -  M.Sc.(Agricultural Machinery and 
 Management), AIT 2541 
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555   โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป           

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุงแก้ไข 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

  รศ.ดร.ระดม  พงษ์วุฒิธรรม *   รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม * 
         

-  Ph.D.(Electrical Engineering and 
 Computer Science), Case Western 
 Reserve University, USA, 2003                                            
-  M.Eng.(Mechanical Engineering), 
 Stevens Institute of Technology, USA, 
 1997               
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) , จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, 2537 
 
 

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร * ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา * -  Ph.D.(Mechanical Engineering), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

      Virginia Polytechnic Institute & State 
 University, USA, 1998                                                   
-  M.Eng. (Energy), AIT, 2532                                                  
-  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2529 

ผศ.ดร.มานะ  แซ่ด่าน 
   

Dr.Carlos O. Maidana 
 

-  Doctor in Engineering and Applied 
 Science/Physics (dual PhD), Idaho 
 State University, USA, 2007 
-  M.Sc.(Physics), Michigan State 
 University, USA, 2003 
-  Bachelor’s degree in Physics and 
 Applied Physics, Universidad 
 Tecnológica Nacional - INSPT, 
 Argentina, 1999 

Assoc.Prof.Dr. Matthew O.T. Cole 
 

Assoc.Prof.Dr.  
Matthew O.T. Cole 
 

-  Ph.D.(Mechanical Engineering), 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและ

เครือข่าย หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
เป็นต้นไป  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ           
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.11  คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่        
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1)  DART 252  Introduction to Music Education    3(3-0-6) 
    Pre :   None 

2)  DART 253  Community Music    3(2-2-5) 
    Pre :   None 

3) DART 362   Sound Art    3(2-2-5) 
    Pre :   None 

การเปิดสอนกระบวนวิชา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากไม่
มีผู้แทนของคณะวิจิตรศิลป์เข้าร่วมประชุม 

 
6.12  คณะเทคนิคการแพทย์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 18 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. OT 111 Introduction to Occupational Therapy 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum Mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. OT 113 Self Development Leading to Occupational Therapy Professional     
- เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียด

ที่เสนอต่อที่ประชุม 
3. OT 114 Human Development and Occupational Performance Across the Life Span     
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-  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา                       
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

4. OT 212     Kinesiology and Applications 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

5. OT 216 Human Neuroscience for Occupational Therapy Students 
-  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชาและ Curriculum Mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

6. OT 217 Impacts of Diseases and Health Conditions on Human Occupations 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 112   
  เปลี่ยนเป็น OT 114 
2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชาและ Curriculum Mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

7. OT 223 Human Occupations and Occupational Therapy Media 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 112   
  เปลี่ยนเป็น OT 114 
2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหา และวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

8. OT 311 Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy 
1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา 
  จากเดิม   OT 311   
  เปลี่ยนเป็น OT 412 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 340   
  เปลี่ยนเป็น OT 343 or concurrence 

9. OT 315 Applied Neuroscience and Human Occupations 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 212 or ANAT 234 and OT 216   
  เปลี่ยนเป็น ANAT 234 and OT 216 
2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

10. OT 324     Activities of Daily Living Training for People with Physical Dysfunction 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

11. OT 328 Splinting and Orthoses 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum Mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

12. OT 331 Research Methodology for Occupational Therapy Students 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   None  
  เปลี่ยนเป็น STAT 140 or consent of the department 
2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

13. OT 343 Occupational Therapy Fieldwork 2     
- เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ            

ที่ประชุม 
14. OT 411     Occupational Therapy Administration and Ethics  
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- เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
15. OT 429 Occupational Therapy for Persons with Communication Disorder 

1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   AMS 301 or ANAT 234 
  เปลี่ยนเป็น ANAT 234 
2)  เปลี่ยนแปลง Curriculum Mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

16. OT 432 Term Paper 
1)  เปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผล โดยระบุอักษร “P” เพ่ิมเติมในการวัดและประเมินผล 
2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 330 or OT 331 
  เปลี่ยนเป็น OT 331 
3)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

17. OT 445 Occupational Therapy Fieldwork 3 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 311 and OT 343 
  เปลี่ยนเป็น OT 343 
2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ              

ที่ประชุม 
18. OT 471 School-Based Occupational Therapy   

1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   OT 372 or OT 373 
  เปลี่ยนเป็น OT 373 
2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum 

Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
การปรับปรุงกระบวนวิชา  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเทคนิคการแพทย์      

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558           

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา OT 111  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  และให้เพิ่มชื่อ “อ.ดร.สุภัทร  ชูประดิษฐ์” เป็นอาจารย์ผู้สอนก่อน 
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา OT 113, 114, 212, 216, 217, 223, 311, 315, 324, 328, 331, 
343, 411, 429, 432, 445 และ 471 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559    
เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.13   คณะเทคนิคการแพทย์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   

 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1)  OT 283 Fundamental Occupational Therapy in Mental Health   2(2-0-4) 
    and Psychiatry     
    Pre :   OT 115 
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2) OT 284 Occupational Therapy Evaluation and Treatment in Mental  3(2-2-4) 
    Health and Psychiatry     
    Pre :   OT 283 and PSYC 202 
3)  OT 451 Occupational Therapy in Community Setting   2(1-3-2) 
    Pre :   OT 343 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ เทคนิคการแพทย์           
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา OT 283, 284 และ 451 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.14   คณะเทคนคิการแพทย์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 คณะเทคนิคการแพทย์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาของ
หลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และกิจกรรมบ าบัด รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบ าบัด ตามประกาศของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบัด ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร  มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ท าให้
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 144 
หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม             2 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า    106 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า   108 หน่วยกิต            
 2.1  วิชาแกนหรือพื้นฐานวิชาชีพ                29 หน่วยกิต    2.1 วิชาแกนหรือพื้นฐานวิชาชีพ              26 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก                          77 หน่วยกติ    2.2 วิชาเอก                          82 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาโท                               ไม่ม ี     2.3 วิชาโท                                        ไม่ม ี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า       142 หน่วยกติ          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  144 หน่วยกิต 

 2.   แผนการศึกษา  มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์เสนอ  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1           
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.15  คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอเปิดโครงการหลักสูตร 1+3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
 นานาชาติ)   

 คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอเปิดโครงการหลักสูตร 1+3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ International School, Yunnan 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขอเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัยและสร้างองค์

ความรู้ ใหม่จากการบูรณาการทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความรู้และวิทยาการสมัยใหม่จาก
ต่างประเทศ 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ซึ่งสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ 

3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของหลักสูตรมีความเป็นนานาชาติและท าให้นักศึกษาชาวไทย
และต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

2. การรับนักศึกษา 
1) รับนักศึกษา inbound จาก Yunnan University ปีละ 40 คน 
2) มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน MOU โดยต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 (paper-based) หรือไม่ต่ ากว่า 173 (computer-based) หรือไม่ต่ ากว่า 
61 (internet-based) หรือ 

- IELTS ไม่ต่ าว่า 5.0 หรือ 
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษอ่ืนที่เทียบเท่า และ/หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
- คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจ า

คณะเศรษฐศาสตร์ 
3. หลักสูตร ใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 

หน่วยกิต ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว โดยเป็นปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของโครงการ 167.4 หน่วยกิต 
1) เริ่มเรียนที่ Yunnan University จ านวน 62.40 หน่วยกิต ระยะเวลา 1 ปี 
2) เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 105 หน่วยกิต ระยะเวลา 3 ปี   

5. การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Yunnan University เป็น

กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
2) กระบวนวิชาที่ศึกษาจาก Yunnan University ซึ่งมีระบบหน่วยกิตและล าดับขั้นแตกต่างกัน จะถูก

พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบหน่วยกิตและล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยยึด
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จ านวนชั่วโมงสอนเป็นหลักในการค านวณเป็นหน่วยกิตของกระบวนวิชา และขอบันทึกรหัสกระบวน
วิชาที่ศึกษาจาก Yunnan University ลงใน Transcript เพ่ือส าเร็จการศึกษา เสมือนเป็นกระบวน
วิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การขอเปิดโครงการหลักสูตร 1+3 หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ International School, 
Yunnan University  สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์เสนอ และให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป ดังนี้   

 
1. ตรวจสอบจ านวนรับนักศึกษา inbound จาก Yunnan University ปีละ 40 คน ที่ระบุไว้ใน

โครงการว่า เป็นจ านวนที่แยกรับเพิ่มจากจ านวนรับนักศึกษาที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) หรือว่า
รวมอยู่ในจ านวนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ควรเปิดรับนักศึกษาก่อนที่โครงการจะได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร การนับจ านวนชั่วโมง และจ านวน
หน่วยกิต    

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  

คณะบริหารธุรกิจหารือที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ในการขอความร่วมมือจากสถาบันภาษาเพ่ือเปิดสอน
กระบวนวิชา เช่น กระบวนวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ให้กับหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ  
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ไม่สามารถเปิดสอนให้ได ้
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 

1. หลักการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบหรือมีพันธกิจใน
การจัดการสอนคือ คณะ และมีนโยบายการจัดการสอนแบบ Interdisciplinary โดยให้คณะที่รับผิดชอบ
ศาสตร์ใดเปิดสอนกระบวนวิชาที่เก่ียวข้องกับศาสตร์นั้นๆ และให้มีการลงทะเบียนข้ามคณะได้ การจัดการ
สอนต้องด าเนินการโดยคณาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติด้านต่างๆ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด               
ซึ่งคณะพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในด้านการสอน และด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น การวัดผล ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องจัดโดยคณะ” 

2. คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ดีและมีคุณภาพ แต่อาจมีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ เช่น 
อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ และรับนักศึกษาได้จ านวนจ ากัด ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ควรน าปัญหา/
ข้อจ ากัดดังกล่าวมาเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย     
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3. ขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่อคณะที่เปิดสอน
กระบวนวิชาดังกล่าวอยู่แล้ว  รวมถึงกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

 
ปิดประชุมเวลา     17.30   น. 
 
 
 

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


