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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2/2559 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
6. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
7. นายประพัฒน์ พิละกันทา   แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
11. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.นพ.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.เกศิน ี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
15. อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ   
16. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
18. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
20. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ  
23. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
24. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
25. ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
26. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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27. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
2. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
3. น.ส.จุฑาทิพย ์ อยรังสฤษฎ์กูล พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
4. รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์ 
5. อ.ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ ์ อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์ 
6. นายสมชาย วาณิชประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติงาน  กองพัฒนานักศึกษา 
7.  นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         
เริ่มประชุมเวลา   13.35   น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
 
1.1   สรุปข้อมูลการจัดท า มคอ. 5, 6 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และมคอ. 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
       ของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี บนระบบ CMU-MIS 

ตามท่ีส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/วิทยาลัยด าเนินการจัดท า มคอ. 3, 
มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีบนระบบ CMU-MIS ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

1. หนังสือที่ ศธ 6394(4)/ว 643 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 แจ้งขอให้จัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของทุก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
(วันที่ 16 มกราคม 2559) 
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2. หนังสือที่ ศธ 6394(4)/ว 617 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แจ้งขอให้จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4ของทุก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 4 มกราคม 
2559)  

บัดนี้ ครบก าหนดระยะเวลาการด าเนินการแล้ว ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินการจัดท า มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 บนระบบ CMU-MIS ของทุกคณะ/วิทยาลัย มาเพ่ือทราบ 
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขณะนี้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาแบบ  มคอ. 
3–6  ในระบบ CMU-MIS เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอให้ทุกคณะท าการบันทึกข้อมูล มคอ. 3–6 ในระบบ 
CMU-MIS ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้ทุกคณะ
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS ร่วมกัน โดยขณะนี้
คณะยังสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เนื่องจากยังไม่มีการปิดระบบ   

2. เนื่องจากหลายคณะบันทึกข้อมูล มคอ. 3–6 ในระบบ CMU-MIS ไม่ครบทุกกระบวนวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน จึงขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาส ารวจข้อมูลกระบวนวิชาที่คณะจัดท า
มคอ. 3–6 เป็นเอกสารแต่ไม่ได้บันทึกลงในระบบ CMU-MIS แล้วสรุปข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3. ขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาแบบ มคอ. 3–6 ในระบบ CMU-MIS ส าหรับกระบวน
วิชาในระบบการศึกษาตลอดปีการศึกษาด้วย   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       

 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2558  และ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง     

3.1 การพิจารณาความผิดวินัยนักศึกษากรณีทุจริตสอบและการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ และ  
     (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบ  
        สืบเนื่องจากคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาความผิดวินัยนักศึกษากรณีทุจริตการ
สอบ ซึ่ งถือ เป็นความผิดวินัยนักศึกษาที่มีการกระท าผิดบ่อยครั้ ง  โดยคณะกรรมการฯ ได้ ใช้ข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 ประกอบการพิจารณาความผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งจาก
การพิจารณาพบว่าข้อบังคับดังกล่าวมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เนื่องจากไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้คณะ/
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วิทยาลัยถือปฏิบัติ อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตการสอบที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 
 คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้รวบรวมปัญหาในทางปฏิบัติที่พบจากการพิจารณา
ความผิดวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตการสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ และได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับและ (ร่าง) 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบ เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาให้ความเห็น ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการพิจารณาความผิดวินัยนักศึกษาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อกรณีนักศึกษาทุจริตสอบ 

2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 255......   
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ 
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา    

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาแล้ว 
มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  เห็นสมควรให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 เป็นแนวปฏิบัติ
ในการจัดสอบทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทการสอบเช่นเดิม โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าข้อบังคับ
ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและครอบคลุมการด าเนินการจัดสอบในภาพรวม ส่วนการก าหนดข้อปฏิบัติของ
กรรมการคุมสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

2. ขอให้ทุกคณะน าข้อมูลปัญหาในทางปฏิบัติที่พบจากการพิจารณาความผิดวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต
การสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 
255..... (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา เสนอให้ทุกภาควิชาพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวมาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
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 ในการนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 255......  และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดัง
รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบ แล้วน าเสนอให้ที่ประชุมนี้
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
3.2 แนวทางการจัดท า มคอ. 3-6 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/12559 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดท า มคอ. 3 - 6 บนระบบ CMU-MIS แบบเดิม  และให้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ตัดตัวบ่งชี้ที่ 10 
“จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี” 
ออก นั้น 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ ฝ่ายวิชาการจะได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
3.3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/12559 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2559 ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอบถามไปยังคณะต่างๆ ว่า คณะประสงค์จะท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเอง หรือต้องการให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการให้ นั้น 

  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
สอบถามไปยังคณะต่างๆ แล้ว ผลปรากฏว่าทุกคณะต้องการให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ยกเว้นคณะดังต่อไปนี้   

1. คณะวิจิตรศิลป์ ต้องการส ารวจเอง 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องการส ารวจเอง 
3. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ต้องการส ารวจเอง 
4. คณะแพทยศาสตร์ ให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาส ารวจให้ในระดับปริญญาโท,  

 ปริญญาเอก  และระดับปริญญาบัณฑิตชั้นสูง 
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5. คณะเภสัชศาสตร์ ให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาส ารวจให้เฉพาะระดับปริญญาตรี 
 
 ทั้งนี้ เมื่อส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและสรุปผลเรียบร้อยแล้วจะ
ส่งผลการส ารวจให้ทุกคณะได้รับทราบต่อไป โดยส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะแจ้งข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตท่ีท าการ
ตอบแบบส ารวจให้คณะทราบด้วย  

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      
 
4.1  แนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้
เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามของ
กระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  คือ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก” โดยเสนอให้มีการเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปที่เป็นกระบวนวิชา
กลางของมหาวิทยาลัย และจัดท าคู่มือกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและ
คุณภาพการศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดสอนกระบวนวิชากลาง และด าเนินการจัดท าคู่มือกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นคู่มือส าหรับการจัดการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผลกระบวน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

1. การเปิดสอนกระบวนวิชากลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจด าเนินการโดยกลุ่มคณะที่ต้องการเปิดสอน 
และมีความพร้อมในการเปิดสอน ทั้งนี้ แต่ละคณะควรส่งตัวแทนของอาจารย์ที่จะรับผิดชอบสอน
กระบวนวิชาดังกล่าวเข้ารับการอบรมวิธีการสอนวิชากลาง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนไปใน
แนวทางเดียวกัน  

2. ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการกระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย       
 
5.1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร การระบุผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร ยังคงก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วม

เป็นกรรมการ อย่างน้อย 2 ท่าน   
2. รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 จะต้องระบุจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกคน ส่วนอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษจะระบุข้อมูลผลงานทางวิชาการหรือไม่ก็
ได้ 

3. ก าหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    
6.1   คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   

 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- SWS 241  Women and Justice Process    3(3-0-6) 
    Pre :   SWS 101 

การเปิดสอนกระบวนวิชา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่5/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา SWS 241 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่            
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามทีค่ณะสังคมศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 
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6.2   คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  PHYS 123  Physics for Agro-Industry Students    3(3-0-6) 
    Pre :   None 

2.  PHYS 173   Physics Laboratory for Agro-Industry Students    1(0-3-0) 
    Pre :   None 

การเปิดสอนกระบวนวิชา ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่20/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHYS 123 และ 173 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 
 

6.3  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย จ านวน 2 หลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2554 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ.  2548 โดย
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ยุพา ทาโสด * 

 

1. อ.ดร.ยุพา ทาโสด * 

 

- วท.ด. (ธรณีวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

- วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์ * 2. อ.ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง * 

 

- Ph.D. (Geology), Université Lille- Sciences et 

Technology, FRA, 2013 

- M.S. (Geology), Université Lille- Sciences et 

Technology, FRA, 2007 

- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

3. อ.ดร.สราวุธ จันทรประเสริฐ 3. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ - Ph.D. (Geology), University of Tasmania, AUS, 

1994 

- M.Sc. (Engineering Geology), Asian Institute of 

Techology, THA, 1982 

-  วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522 

4. ผศ.ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์ 4. อ.ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ - Ph.D. (Geology), Texas A&M University, USA, 

2014 

- B.S. (Geological Engineering), Colorado 

School of Mine, USA, 2008 

5. อ.ดร.นิติ มั่นเข็มทอง 5. อ.รุ่งโรจน์ เบญจกุล - M.S. (Geology), Michigan Technological 

University, USA, 2010 

- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558     
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ดรรชนี  พัทธวรากร * 1. ผศ.ดร.วรพงษ์  เทยีมสอน * 

   

- วท.ด.(วัสดุศาสตร)์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550 

- วท.ม.(วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

- วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

2. อ.ดร.นงค์นุช  เรืองจิตต์ 

 

2. ผศ.ดร.นงค์นุช  เรืองจิตต์ * 

 

- วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), วิทยาลัยปโิตรเลียมและปิ

โตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2546 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 

2541 

3. อ.ดร.ปริมานันท์  เชิญธงไชย 3. อ.ดร.ปริมานันท์  เชิญธงไชย - Ph.D. (Chemical Engineering), University 

College London, UK, 2006 

- M.Sc. (Chemical Process Engineering), 

University College London, UK, 2000 

- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2538 

4. อ.ดร.ศันศนีย์  ค าบุญช ู* 4. อ.ดร.ศันศนีย์  ค าบุญชู  - Dr.rer.nat. (Natural Sciences), Leoppld-

Franzens University of Innsbruck, Austria, 2009 

- M.Sc.Tech (Engineering Materials), University 

of New South Wales, Australia, 2002 

- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2541 

5. อ.สาธิต  ปยินลินมาศ 5. ผศ.ดร.อภินนท์   นันทิยา 

   

- Ph.D. (Materials Science), University of Leeds, 

UK, 2000 

- M.S. (Ceramic Processing), University of 

Leeds, UK, 1996 

- วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

 6. อ.ดร.ศักดิพล  เทียนเสม - วท.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

- วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 

- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2533 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558     

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 ราย คือ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ และ  ผศ.ดร. วรพงษ์ เทียมสอน มีชื่อปรากฏซ้ า
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอขอปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาศาสตร์แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2558 และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 และอยู่ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ  
 ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายชื่อที่เสนอมา มีชื่อปรากฏซ้ าในหลักสูตรระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมจึงเห็นควร
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ให้น า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 เสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา หลังจากที่หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 
6.4   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 IE  445      Advanced Computer Application for Industrial Engineering   
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

 จากเดิม ENGR 201 
 เปลี่ยนเป็น Consent of the department 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา IE 445 และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทยข้อ 1  
โดยแก้ไขค าว่า “บทน าทั่วไป” เป็น “บทน า” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
 
6.5   คณะบริหารธุรกิจขอปิดสอนกระบวนวิชา  

 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เนื่องจาก
เป็นกระบวนวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนมาเกินกว่า 5 ปี และคณะบริหารธุรกิจได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง โดย
ขอปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) MKTG 324 Advertising and Sales Promotion 
2) MKTG 434 Sales Promotion and Public Relations 

 การปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ       
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา MKTG 324 และ 434 โดยไม่คงรหัส
กระบวนวิชาไว้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
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6.6   คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554   

 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2548 โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

ภาคปกติ และภาคพิเศษ (ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.วรรณัย  สายประเสริฐ * 1. อ.ดร.วรรณัย  สายประเสริฐ * - Ph.D. (Hospitality Administration), 

Oklahoma State University, USA, 2011 

- M.B.A. (Finance), Oklahoma City 

University, USA ,1996   

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2536 

2. อ.เอก  บญุเจือ * 2. อ.เอก  บญุเจือ * - การตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ),

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น), 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 

 

3. อ.ด ารงศักดิ์  นภารัตน์ 3. อ.ธีศิษฎ์  เอื้อธนาพงศ ์* - M.Sc. (Financial Decision Analysis), 

University of Portsmouth, United 

Kingdom, 2011 

- Bachelor of Arts (Economics), 

   University of Victoria, Canada, 2003 

4. อ.นันทนา  ค านวน 4. รศ.อรพิณ  สันติธีรากุล - M.B.A. (Management), City University, 

USA, 1985   

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525  

5. อ.นิตยา  วัฒนคุณ 5. อ.กอบลาภ   จันทร์ศัพท ์ - Master in Entrepreneurship and 

Innovation (Professional), University of 

Luxembourg, Luxembourg , 2015 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555 

 6. อ.ดร.เขมกร  ไชยประสิทธิ ์ - ปร.ด.(การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2552 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

 2544 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540   

 7.  อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล - Ph.D. Individual Interdisciplinary Program,  

   Ohio University, 2009 

- M.B.A. International Affairs Degree, Ohio 

University, 2008 

- M.B.A. (Finance), Eastern Michigan 

University, USA, 1996 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2537 

 8. อ.ดร.สายนที  เฉินบ ารุง - Ph.D. (Hospitality Operations 

Management), University of Surrey, U.K., 

2015 

- M.B.A. (Business Studies), University of 

Sunderland, U.K., 2005 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), 2547 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 9. อ.รติมา  ศรีสมวงค ์ - การจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด),

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2547 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558     

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ
ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 ราย คือ อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล มีชื่อปรากฏซ้ าในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวอยู่
ระหว่างเสนอขอปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2554  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ    
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 ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายชื่อที่เสนอมา มีชื่อปรากฏซ้ าในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมจึงเห็นควรให้น าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการพิจารณา หลังจากที่หลักสูตรระดับปริญญาโทผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 
6.7   คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 EDSS  420      Application of Learning Media in Social Studies   
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

 จากเดิม EDPF 300 
 เปลี่ยนเป็น EDPF 308 or consent of the department 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา EDSS 420 และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยขอให้แจกแจงเนื้อหาและจ านวนชั่วโมงบรรยายของ
เนื้อหากระบวนวิชาข้อที่ 3 และ 4 ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
 
6.8    คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา (Social Studies Education)  ส าหรับนักศึกษาทั่วไป  
โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
วิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา (Social Studies 

Education)  ส าหรับนักศึกษาทั่วไป  
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 

วิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา (Social Studies 
Education)  ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรุง 
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ให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
กระบวนวิชาต่อไปนี้ 

1. วิชาบังคับ    6  หน่วยกิต  ได้แก่   
     EDPF        101 และ 400   
   EDSS  410 

2.  วิชาบังคับเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต        
ให้เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

  EDSS  411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 

และ 419 

 

ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต ดังนี้   
 

1. วิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต  ได้แก่   
     EDPF        310   

   EDSS  416 และ 425 

2.  วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต        
โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

  EDSS  411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 

419, 423, 424 และ 426 

 การปรับปรุงวิชาโทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา (Social Studies Education)  
ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะ
ศึกษาศาสตร์เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
6.9   คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา  

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา  ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 20 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1              
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. BR 221 History of Myanmar Literature    3(3-0-6) 
   Pre :   None 
2. BR 261 History of Modern Myanmar    3(3-0-6) 
   Pre :   None 
3. BR 321 Contemporary Myanmar Literature    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 221 
4. BR 322 Burmese Proverbs and Idioms    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 212 
 
5. BR 324 Myanmar Poetry  3(3-0-6) 
   Pre :   BR 221 
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6. BR 333 Speaking and Listening in Burmese 3    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 232 
7. BR 342 Thai Translation into Burmese    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 212 
8. BR 351 Foreign Languages in Burmese    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 212 or consent of the division 
9. BR 362 Myanmar and ASEAN  3(3-0-6) 
   Pre :   BR 261 
10. BR 363 Myanmar Ethnicity  3(3-0-6) 
   Pre :   BR 261 
11. BR 391 Research Methodology in Burmese Language and Culture 3(3-0-6) 
   Pre :   BR 221 and BR 251 and BR 261 
12. BR 412 Reading and Writing in Burmese 4    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 311 
13. BR 421 Masterpieces of Myanmar Literature    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 221 
14. BR 422 Ancient Myanmar Inscriptions   3(3-0-6) 
   Pre :   BR 221 
15. BR 434 Speaking and Listening in Burmese 4   3(3-0-6) 
   Pre :   BR 333 
16. BR 464 Myanmar Society and Culture    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 311 
17. BR 471 Burmese for Business and Tourism    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 232 
18. BR 481 Teaching Burmese as a Foreign Language    3(3-0-6) 
   Pre :   BR 212 or BR 232 
19. BR 490 Cooperative Education    6 Credits 
   Pre :   Fourth year standing; for majors only 
20. BR 491 Seminar in Burmese Language and Culture    3(3-0-6) 

    Pre :   BR 391 
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การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า  
รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 9 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.   BR 101  Burmese 1       
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 จากเดิม   Burmese 1    
    ภาษาพม่า 1 
 เปลี่ยนเป็น Fundamental Burmese 1   
    ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 1  
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียด

ที่เสนอต่อที่ประชุม 

2.   BR 102  Burmese 2       
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 จากเดิม   Burmese 2    
    ภาษาพม่า 2 
 เปลี่ยนเป็น Fundamental Burmese 2   
    ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 2  
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียด

ที่เสนอต่อที่ประชุม 

 3.   BR 201  Intermediate Burmese 1       
1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา 
 จากเดิม   BR 201  
 เปลี่ยนเป็น BR 211 
2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 จากเดิม   Intermediate Burmese 1    
    ภาษาพม่าระดับกลาง 1 
 เปลี่ยนเป็น Reading and Writing in Burmese 1    
    การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 1  
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3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียด
ที่เสนอต่อที่ประชุม 

4.   BR 202  Intermediate Burmese 2       
1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา 

   จากเดิม   BR 202  
 เปลี่ยนเป็น BR 212 
  2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  จากเดิม   Intermediate Burmese 2    
     ภาษาพม่าระดับกลาง 2 
  เปลี่ยนเป็น Reading and Writing in Burmese 2  
     การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 2  

3)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   BR 201 or consent of the division    

 เปลี่ยนเป็น BR 211 
4) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
5.   BR 231 Burmese Speaking 1    

1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 จากเดิม   Burmese Speaking 1 
   การพูดภาษาพม่า 1 
 เปลี่ยนเป็น Speaking and Listening in Burmese 1   
   การพูดและการฟังภาษาพม่า 1  
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

6.   BR 232 Burmese Speaking 2    
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม   Burmese Speaking 2 
       การพูดภาษาพม่า 2 
    เปลี่ยนเป็น Speaking and Listening in Burmese 2  
       การพูดและการฟังภาษาพม่า 2 

2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 
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7.   BR 251  Burmese Grammar 1     
      1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม   Burmese Grammar 1 
       ไวยากรณ์ภาษาพม่า 1 
    เปลี่ยนเป็น Burmese Grammar  
       ไวยากรณ์ภาษาพม่า 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
 จากเดิม   BR 201 or consent of the division    
 เปลี่ยนเป็น BR 211 or consent of the division 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
8.   BR 301  Advanced Burmese 1       

1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา 
  จากเดิม   BR 301  
  เปลี่ยนเป็น BR 311 
2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  จากเดิม   Advanced Burmese 1    
     ภาษาพม่าระดับสูง 1 
  เปลี่ยนเป็น Reading and Writing in Burmese 3  
     การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 3  
3)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   BR 202 or BR 251 or consent of the division    
  เปลี่ยนเป็น BR 212 
4) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
9.   BR 341  Burmese Translation 1     
      1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม   Burmese Translation 1 
       การแปลภาษาพม่า 1 
    เปลี่ยนเป็น Burmese Translation into Thai 
       การแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย 
  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
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    จากเดิม   BR 202 or consent of the division     
  เปลี่ยนเป็น BR 212 or consent of the division 

 3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่
 เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา IC 251, 252, 253, 262, 263, 270, 271, 272, 303, 351, 352, 

358, 361, 362, 368, 370, 375, 376, 377, 442, 451, 452, 453, 454, 456, 461, 462, 463, 
464, 466 และ 471  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปตามที่
เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา IC 203, 304, 341; MATH 267, 367 และ 368  โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2559 เป ็นต้นไปตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป    

 
6.10   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย จ านวน 2 หลักสูตร 

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดย
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2548 โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.อิสระ  พัฒนศึกษา 

    

 

 

1. อ.อิสระ  พัฒนศึกษา 

    

 

 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

- ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2544 

2. อ.ฉัตรวิบลูย์  ไพจ์เซล 

  

3. อ.ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ 

    

- Ph.D (Special Education), University of 

Birmingham, UK, 2012 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

     - กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2546 

- วท.บ (จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

3. อ.ไชยันต ์สกุลศรีประเสริฐ 

      

3. อ.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ 

      

- วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหดิล, 2551 

- วท.บ. (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

4. ผศ.พิมพ์มาศ  ตาปัญญา *               

    

      

4. ผศ.พิมพ์มาศ  ตาปัญญา *                    - M.Ed. (Education Foundation/ Special 

Education), University of New Brunswick, 

Canada, 1995 

- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2524 

- วท.บ. (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 

5. อ.ดร.อารยา ผลธัญญา * 

     

5. อ.ดร.อารยา ผลธัญญา * 

     

- ศศ.ด. (จิตวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

- วท.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.จารุณี วงศ์ละคร * 

  

1. รศ.จารุณี วงศ์ละคร * 

  

- ศศ.ม. (ปรัชญา ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

- ศศ.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2524   

2. ผศ. พีระพล คดบัว * 

  

2. อ.ปอ  บุญพรประเสริฐ * 

 

- ศศ.ม.(ปรัชญา),มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ),  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544 

3. อ.ดร.แสวง แสนบุตร * 

  

3. อ.ดร.แสวง แสนบุตร * 

  

- พธ.ด. (พระพุทธศาสนศึกษา),  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 

- M.A. (Philosophy), University of Madras, India, 

1998 

- ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2547 

- พธ.บ. (ปรัชญา), มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 

2538 

4. ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร  

  

 

4. ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร * 

  

 

- พธ.ด. (พระพุทธศาสนศึกษา),  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

- อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ),มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543 

- รป.บ. (บริหารรัฐกิจ), 

 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2545 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย), 

 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2539 

- ป.ธ.9 (ภาษาบาลี), 2539 

5. อ.ระพี แสงสาคร 

  

5. อ.ระพี แสงสาคร * 

  

- M.A. (Philosophy), University of Delhi, India, 

2002 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558     
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลง ไม่ซ้ ากับรายชื่อในหลักสูตรอ่ืน และมีคุณวุฒิสอดคล้องกับ
หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ โดยขอให้ระบุคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วน และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 
6.11    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  
          2559 

ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์ได้เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
(ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะภาษาพม่า และความรู้ความเข้าใจด้านสังคมวัฒนธรรม
พม่าอย่างรอบด้าน อันจะเป็นการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในวิชาชีพให้เกิดขึ้นในอนาคต สามารถแข่งขันกับ
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บุคลากรจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ได้ โดยจัดท าในลักษณะของ joint program เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเดินทางไป
เรียนรู้ทักษะภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นั้น 

 สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้ พิจารณาการเสนอขอเปิด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า (ขั้นตอนที่ 1) แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 
และให้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ชื่อสาขาวิชา “ภาษาและวัฒนธรรมพม่า” มีความแตกต่างจากชื่อสาขาวิชาด้าน
ภาษาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น 
ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการระบุค าว่า “วัฒนธรรม” ไว้ในชื่อสาขาวิชาดังกล่าว แต่การจัดการศึกษาของหลักสูตรก็
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยเช่นกัน ที่ประชุมจึงมีข้อค าถามว่า หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ได้ให้ความส าคัญและเน้นเนื้อหาทางด้าน
วัฒนธรรมมากน้อยเพียงใด และควรเสนอโครงสร้างหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

2. หลักสูตรควรก าหนดให้มีการเรียนวิชาโท เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ด้านอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งจะ เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 

3. คณะมนุษยศาสตร์ควรเตรียมแผนการบริหารจัดการหลักสูตรในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ไม่สามารถ
ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ทั้งนี้ อาจก าหนดให้เป็นแผนในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องระบุไว้ใน
เล่มหลักสูตร 

4. ขอให้คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาพม่า เพ่ือท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ่ืนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอน
แทนการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรไม่ได้เน้นเฉพาะภาษาพม่า แต่มีเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมร่วมด้วย หาก
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาเมียนมาร์ศึกษา” จะมีความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหามากกว่า
หรือไม ่

6. คณะมนุษยศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย สามารถเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้  

บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
พม่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เพ่ือเสนอพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 โดยมีสาระส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า 
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ น าสู่การมีเจตคติที่ดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 
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3) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
3. รูปแบบของหลักสูตร  เป็นหลักสูตร 4 ปี  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. 
5. โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  27 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
            - วิชาเอกบังคับ                                 33   หน่วยกิต 
            - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                  21  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า : ส าหรับผู้ที่เลือกเรียน ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 

 - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา : ส าหรับผู้ที่เลือกเรียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2.3 วิชาโท ไม่น้อยกว่า                  15  หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                    6  หน่วยกิต 

 รายละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมพม่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ โดยให้เปลี่ยนแปลงก าหนดเปิดสอน
เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป” และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.12  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ.          
        2559 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติท าหน้าที่ส่ ง เสริมความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน Student Mobility ทั้งในส่วนของ Inbound และ  
Outbound กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN+3) เพ่ือการถ่ายโอนหน่วยกิตร่วมกัน นั้น 
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 วิทยาลัยนานาชาติขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ. 2559 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางไปศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN มหาวิทยาลัยพันธมิตร และมหาวิทยาลัยที่มี
ความร่วมมือ (MOU/MOA)  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน  โดยฝ่ายวิชาการรับจะน าไปหารือร่วมกับ
วิทยาลัยนานาชาติ และส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อหาแนวทาง ขั้นตอน หรือระบบการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา     18.10   น. 
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