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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 8/2560 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม  2560 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 
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6. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
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12. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
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      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
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เริ่มประชุมเวลา   13.45  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  

1.1  การนับรอบระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรนับรอบระยะเวลำในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี ซึ่งที่ผ่ำนมำ
มหำวิทยำลัยจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่ปีการศึกษาที่หลักสูตรมีผลบังคับใช้ตำมที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร ซึ่งอำจไม่ตรงกับปี พ.ศ. 
ที่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตำมที่ระบุไว้บนหน้ำปก นั้น 
 เนื่องจำก สกอ. ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในกำรนับรอบระยะเวลำของหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์กำรตรวจประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร โดยก ำหนดให้เริ่มนับจำกปี พ.ศ. ที่ระบุไว้บนปกหลักสูตร
ฉบับที่ผ่ำนกำรรับทรำบจำก สกอ. ดังนั้น กำรเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ระบุปี 
พ.ศ. บนปกหลักสูตร เป็นปีเดียวกับที่หลักสูตรมีผลบังคับใช้ ส ำหรับหลักสูตรเดิมที่ระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตรไม่ตรง
กับผลบังคับใช้ ขอให้แจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตรเพ่ือทรำบต่อไป 

 ทั้งนี้ ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้สรุปข้อมูลรำยชื่อหลักสูตรที่ครบรอบกำรปรับปรุงตำมรอบระยะเวลำของ
หลักสูตร ซึ่งจะต้องรีบด ำเนินกำรปรับปรุงเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในปีกำรศึกษำ 2561 เสนอให้ ที่ประชุมรับทรำบ ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม โดยขอให้คณะจัดส่งหลักสูตรมำให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตรวจสอบ ภายใน
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เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือจะได้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติภำยในกรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  สรุปข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการจัดท า มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 บนระบบ CMU-MIS   

 ตำมที่ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอควำมร่วมมือให้คณะ/วิทยำลัย จัดท ำ มคอ. 3-4 
และ มคอ. 5-6 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินหลักสูตรตำมตัวบ่งชี้ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

1. มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี ภำคฤดูร้อน/2559   
2. มคอ. 3-4 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2560 

 บัดนี้ ครบก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแล้ว ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงได้สรุปข้อมูลกระบวนวิชำ
ระดับปริญญำตรีที่มีกำรจัดท ำ มคอ. 3 -4 และ มคอ. 5-6 บนระบบ CMU-MIS เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมทรำบ             
ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการติดตามการจัดท า 
มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตรต่อไป 
 
1.3  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ดังนี้ 

1) การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา   

มหำวิทยำลัยจะจัดสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำที่เรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ำยตำม
แผนกำรศึกษำของแต่ละหลักสูตร (ตำมรหัสนักศึกษำ) โดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนที่สำมำรถเทียบเคียงกับ 
Common European Framework of Reference for Languages ( CEFR) เพ่ือจะได้ทรำบผลสัมฤทธิ์
ด้ำนควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยก ำหนดให้มีกำรจัดสอบส ำหรับ
นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกำยน 2560 และวันที่ 11-12 
พฤศจิกำยน 2560 กรณีที่นักศึกษำไปฝึกงำน/สหกิจศึกษำในช่วงเวลำดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะจัดสอบให้
ในช่วงที่มีกำรยื่นเสนอคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

2) ผลการจัดสอบ CMU-ePro ประจ าปีการศึกษา 2560   

มหำวิทยำลัยได้จัดสอบ CMU-ePro ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เมื่อวันที่ 28-31 กรกฎำคม 2560 เพ่ือวัด
ระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้เข้ำสอบจ ำนวน 6,575 คน ขำดสอบจ ำนวน 
327 คน โดยมีผลกำรสอบตำมรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
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ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการบางท่านได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการในกรณีที่มีนักศึกษาเรียน
อยู่ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 หรือมีนักศึกษา
ตกค้างทีไ่ม่ส าเร็จการศึกษาตามรุ่นรหัส ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ทุกคณะตรวจสอบและแจ้งรายช่ือนักศึกษาที่เรียนอยู่ช้ันปีสุดท้ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรแต่
ไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาตกค้างที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามรุ่นรหัส ให้ส านัก
ทะเบียนและประมวลผลทราบ 

2. หากคณะใดไม่แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรแต่ ไม่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลระบุรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องเข้าสอบ
ตามรหัสนักศึกษา 

 ทั้งนี้ ขอให้ส านักทะเบียนและประมวลผลท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกคณะพิจารณาว่า คณะประสงค์จะจัดส่ง
รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษามาให้ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล หรือประสงค์จะให้ส านักทะเบียนและประมวลผลระบุรายช่ือนักศึกษาที่จะเข้าสอบตามรหัสนักศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560    

ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2560 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 364 ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2560 นั้น  

รองคณบดีคณะเกษตรศำสตร์ไดเ้สนอขอให้ปรับแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ดังนี้ 
1. หน้ำที่ 3  แก้ไขมติในวำระที่ 1.3 บรรทัดที่ 3 

จากเดิม   
“...โดยก ำหนดให้ทุกคณะด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ในทุก
กระบวนวิชำที่มีกำรเปิดสอน…” 

เปลี่ยนเป็น   
“...โดยก ำหนดให้ทุกคณะด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ในทุก
กระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไปที่มีกำรเปิดสอน…” 

2. หน้ำที่ 16  แก้ไขมติในวำระที่ 6.2.5  ข้อ 1.  
จากเดิม   
“...... และให้ตัดรำยละเอียดวิชำโทในข้อ 2.2 ออก แล้วน ำไปเขียนแยกเป็นข้อ 3. เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน 
โดยให้ระบุข้อควำม ดังนี้ 

“3. วิชำโท (ถ้ำมี)  ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ......” 

เปลี่ยนเป็น   
“...... และให้ตัดรำยละเอียดวิชำโทในข้อ 2.2 ออก แล้วน ำไปเขียนแยกเป็นข้อ 2.3 เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน 
โดยให้ระบุข้อควำม ดังนี้ 
 “2.3 วิชำโท (ถ้ำมี)   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ......” 

เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 
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6.1.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ  ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบั งคับใช้ตั้ งแต่ภำคกำรศึกษำที่  2                  
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. FST 463 Nutrition, Health and Prevention   3(3-0-6) 
 Pre :  Fourth year standing;  
 Food Science and Technology students only  

2. FST 464 Nutrition for Food Manufacturer   3(3-0-6) 
  Pre :  Fourth year standing;  
           Food Science and Technology students only  

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร            
ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 12 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. PKT 211      Principles of Packaging   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   CHEM 104 and CHEM 108 
   เปลี่ยนเป็น  CHEM 111 and CHEM 115 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 

2. PKT 231      Packaging Standards and Regulations 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. PKT 321      Materials in Packaging   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม   PKT 231 
   เปลี่ยนเป็น  PKT 211 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
4. PKT 322      Natural Materials for Packaging   

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ               
ที่ประชุม 

5. PKT 396      Research Methodology in Packaging Technology   
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ                  

ที่ประชุม 
6. PKT 421      Flexible Packaging Materials   

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ และเนื้อหำกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ       
ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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7. PKT 462      Packaging Printing   
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม   PKT 211 
   เปลี่ยนเป็น  PKT 211 or PKT 352 

8. PKT 471      Packaging Process Management   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม   PKT 331, PKT 341 and PKT 451 
   เปลี่ยนเป็น  PKT 341; and PKT 352 or PKT 451 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ                
ที่ประชุม 

9. PKT 493      Industrial Training  
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม   Third year standing 
   เปลี่ยนเป็น  PKT 331 or PKT 333 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
10. PKT 497      Seminar   

1) เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม   Fourth year standing 
  เปลี่ยนเป็น  Fourth year standing and PKT 396 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
11. PKT 499      Research Project   

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   PKT 331 and PKT 396 
   เปลี่ยนเป็น  PKT 331 or PKT 333; and PKT 497 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 1-11 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560   

12. PKT 498      Cooperative Education   
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม   6(0-36-0) 
   เปลี่ยนเป็น  6 หน่วยกิต 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   Fourth year standing 
   เปลี่ยนเป็น  PKT 331 or PKT 333 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่  12 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา FST 463 และ 464 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่               

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าทั้งสองกระบวนวิชามีเนื้อหาบางหัวข้อที่เหมือนกัน จึงขอให้คณะพิจารณาว่า
เนื้อหาดังกล่าวมีความแตกต่างกันในประเด็นใดหรือไม่ 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  PKT 211, 231, 321, 322, 396, 421, 462, และ 497 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  PKT  471, 493, 498  และ 499   โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

PKT  471 
- ให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  

จากเดิม       PKT 341 and PKT 352 or PKT 451   
เปลี่ยนเป็น   PKT 341; and PKT 352 or PKT 451   

PKT 493, 498  และ 499    
  -  ใหร้ะบุเพิ่มว่ามีการวัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น “P”  

 
6.1.2  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. IR 321      Introduction to International Law 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียด

ที่เสนอต่อที่ประชุม 
2. IR 499      Seminar on Research Topics in International Relations 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียด
ที่เสนอต่อที่ประชุม   

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน- 
ศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2560   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา IR 321 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2            
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1) ขอใหป้รับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
จากเดิม  “INTRO TO INTERNL LAW”  
เปลี่ยนเป็น  “INTRO TO INTER LAW”   

2) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ใน 
มคอ. 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชากับ
จ านวนอาจารย์ผู้สอนแตกต่างกันมาก  

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา IR 499 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.1.3   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

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

1. EE 311      Electromagnetic Fields and Waves 
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  PHYS 106 
เปลี่ยนเป็น  MATH 261 and PHYS 106 

2. EE 317      Signal Analysis 
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  MATH 261 
เปลี่ยนเป็น  MATH 162 

3. MN 271      Rock Mechanics 
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  ENGR 107 
เปลี่ยนเป็น  ENGR 107 or consent of the department 

4. MN 473      Tunnelling 
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  MN 271 
เปลี่ยนเป็น  MN 271 or consent of the department 
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์  ในครำว
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา EE 311, 317 และ MN 271, 
473 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้แต่ละกระบวนวิชาในทุก ๆ หมวดวิชา ต้องมี
ผลการเรียนรู้ครบทุกด้านอย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละกระบวนวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  และด้านทักษะทางปัญญา  และรวมทั้งหลักสูตรต้องมี
ผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 
 
6.1.4   คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

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

1. MGMT 304      Entrepreneurship and Small Business Management   
1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 

จากเดิม   MGMT 304       
เปลี่ยนเป็น   MGMT 404       

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  MGMT 202 and MKTG 211; and FINA 211 or ACC 313 
  เปลี่ยนเป็น  MGMT 202 and MKTG 211 and FINA 211    

2. MGMT 451     Hotel Management   
-   เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 

จากเดิม   MGMT 451       
เปลี่ยนเป็น   MGMT 351     

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MGMT 304 และ 451 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.1.5   คณะทันตแพทยศาสตรเ์สนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

 คณะทันตแพทยศำสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
1 DROE 282 ทันตรังสีวิทยำ 2  1(1-0-2)    DROE 382  พื้นฐำนทันตรังสี 2 1(1-0-2) 
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กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
2 DOPE 282  พื้นฐำนทำงทันตกรรมหัตถกำร 1 2(2-0-4)    DOPE 284  พื้นฐำนทำงทันตกรรมหัตถกำร 4 

   DOPE 385  พื้นฐำนทำงทันตกรรมหัตถกำร 5 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 

3 DOPE 291  ปฏิบัติกำรทันตกรรมหัตถกำร 1 2(0-6-0)    DOPE 294  ปฏิบัติกำรทันตกรรมหัตถกำร 4 1(0-3-0) 
4 DOPE 384  พื้นฐำนทำงทันตกรรมหัตถกำร 2 1(1-0-2)    DOPE 386  พื้นฐำนทำงทันตกรรมหัตถกำร 6 1(1-0-2) 
5 DOPE 392  ปฏิบัติกำรทันตกรรมหัตถกำร 2 1(0-3-0)    DOPE 395  ปฏิบัติกำรทันตกรรมหัตถกำร 5 1(0-3-0) 
6 DPRO 487  ฟันเทียมทั้งปำกเบื้องต้น 2(2-0-4)    DPRO 281  ฟันเทียมทั้งปำกเบื้องต้น 1 

   DPRO 282  ฟันเทียมทั้งปำกเบื้องต้น 2 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 

7 DOS 486    กำรบำดเจ็บบริเวณใบหน้ำและกระดูกขำกรรไกร
 เบื้องต้น 

1(1-0-2)    DOS 586    กำรบำดเจ็บบริเวณช่องปำก ใบหน้ำ    
                    และกระดูกขำกรรไกรเบื้องต้น 

1(1-0-2) 

8 DPED 581  ทันตกรรมส ำหรับเด็ก 2(2-0-4)    DPED 482   พื้นฐำนทันตกรรมส ำหรับเด็ก 2(2-0-4) 
9 DCOM 586 หลักกำรบริหำรงำนทันตสำธำรณสุข 1(1-0-2)    DCOM 686 หลักกำรบริหำรงำนทันตสำธำรณสุข 2 1(1-0-2) 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชำในตำรำงด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ สำมำรถใช้เทียบแทนกันได้ทั้งสองทำง    

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
ทันตแพทยศำสตร์ ในกำรประชุมสำมัญครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะทันตแพทยศำสตร์แจ้งขอยกเลิกกำรขอเทียบกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 3 เพ่ือน ำกลับไปพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจำกกระบวนวิชำ DOPE 291 และ DOPE 294 มีจ ำนวนหน่วยกิตไม่เท่ำกัน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
6.1.6  คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. VM 538     Diseases of Ruminants   
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. VM 666     Problems in Elephant and Wildlife Practice-Clerkship   
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 538 และ VM 666 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 
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6.2.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตร 
        ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับเนื้อหำ
ของหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำร
บรรจุ มีควำมคิดเชิงระบบและสำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและภำคอุตสำหกรรม โดยมสีำระส ำคัญดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.สุฐพัศ  ค ำไทย  - วท.ม. วนศำสตร์(วนผลิตภัณฑ์), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2546 
- วท.บ. วนศำสตร์(วนผลิตภัณฑ์), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2542 

2. อ.ดร.ลินดำ  ถิรภัทรพันธ์  - Ph.D.(Polymer Science Engineering), The University of Manchester, UK, 2013 
- วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2542 
- วท.บ.(เคมีอุตสำหกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540  

3. อ.ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  - D.Eng.(Organic and Polymeric Materials), Tokyo Institute of Technology, Japan, 2013 
- M.Eng.(Organic and Polymeric Materials), Tokyo Institute of Technology, Japan, 2010 
- วท.ม.(เทคโนโลยีกำรบรรจุ), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2551 
- วท.บ.(เทคโนโลยีกำรบรรจุ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546   

4. อ.สมชำย  วงศ์สุริยศักดิ์  - คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
, 2546 

- คอ.บ.(ศิลปะอุตสำหกรรม), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง, 2536 
5. รศ.ดร.พรชัย  รำชตนะพันธุ์  - Ph.D.(Packaging), Michigan State University, USA, 2003 

- M.S.(Chemistry), Michigan Technological University, USA, 1999 
- วท.บ.(เทคโนโลยีกำรบรรจุ), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2536 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 140 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต  ดังนี้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           30  หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร    12  หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12  หน่วยกิต  

1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9  หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9  หน่วยกิต                                              
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6  หน่วยกติ   1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6  หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3  หน่วยกติ   1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3  หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ           ไม่น้อยกว่ำ  104  หน่วยกิต     2. หมวดวิชำเฉพำะ                   ไม่น้อยกว่ำ  101 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน                          43  หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน                      35  หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก                     ไม่น้อยกว่ำ 61  หน่วยกิต 

      2.2.1 วิชำเอกบังคับ             52  หน่วยกิต 
  
 
      2.2.2 วิชำเอกเลือก           ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต 
                 แผน 1  ฝึกงำน 
                 แผน 2  สหกิจศึกษำ 

 2.2 วิชำเอก            ไม่น้อยกว่ำ  66  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชำเอกบังคับ                             60  หน่วยกิต  

                     แผน 1  ฝกึงำน   
        แผน 2  สหกิจศึกษำ                      
2.2.2 วิชำเอกเลือก         ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 
 

 2.3 วิชำโท     - ไม่มี -  2.3 วิชำโท    - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต   3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่ำ   140  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร ในครำว
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560    
 ทั้งนี้ ผู้แทนคณะอุตสำหกรรมเกษตรแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำกเดิม “รศ.ดร.
พรชัย  รำชตนะพันธุ์” เปลี่ยนเป็น  “รศ.ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์” 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดเง่ือนไขวิชาโทเป็น     
“ถ้ามี” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มตามความสนใจ เพื่อให้มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน
นอกเหนือจากสาขาวิชาเอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยระบุข้อความ ดังนี้ 

 “2.3   วิชาโท (ถ้ามี)                       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 
  15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด 
  หลักสูตรเพิ่มข้ึนอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 
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6.2.2   คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตรเ์สนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ   
         หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556  

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559  โดยขอ
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  

(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ 9/2559)   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.กัญญณัฏฐำ อิทธินิติวุฒิ *  1. ผศ.ดร.กัญญณัฏฐำ อิทธินิติวุฒิ* - Ph.D. (Politics and International Relations), The 
University of New South Wales, Australia, 2013 

- M.Sc. (International Relations), The London 
School of Economics and Political Science, 
University of London, United Kingdom, 1997 

- ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2537 

2. อ.ดร.วรรณภำ ลีระศิริ 2. อ.ดร.วรรณภำ ลีระศิริ * - Ph.D. (Political Science), Washington State 
University, U.S.A., 2004 

- M.A. (Criminal Justice), Washington State 
University, U.S.A., 2000 

- ร.บ., จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2540 
3. อ.อัจฉรียำ สำยศิลป ์ 3. อ.อัจฉรียำ สำยศิลป ์* - ศศ.ม. (ภูมิภำคศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551 

- ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 
2543 

4. อ.ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ 4. อ.ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ - Doctorat en Droit, University of Nice Sophia 
Antipolis,  France, 1987 

- D.E.A., Aix-Marseille III University, France, 1982 
- ร.บ. (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย, 2519 
5. อ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกูล * 5. อ.ฑภิพร สุพร - ศศ.บ. (รัฐศำสตร์), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2554 

- ร.ม. (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2557 

      หมายเหตุ   *    หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน-
ศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
 ทั้งนี้ ผู้แทนคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิม จากเดิม “อ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกูล” เปลี่ยนเป็น  “ผศ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกูล” 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป ตามที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอ  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
6.2.3   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชาโทเคมี (Chemistry)        

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชำโทเคมี (Chemistry) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

วิชาโทเดิม 
(ตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550) 

วิชาโทปรับปรุงใหม่ 

 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต จำกกระบวนวิชำ 
ต่อไปนี ้
 CHEM  222, 228, 250, 318, 352;  
 CHEM  203, 204, 207, 208 หรือ 201, 202, 241, 242; 
 CHEM  233, 234, 237, 238 หรือ 231, 232, 286, 287; 

CHEM  311, 314 หรือ 211, 315, 316; 
 CHEM  321, 322, 327 หรือ 223, 323, 324, 327 
 

 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต จำกกระบวนวิชำต่อไปนี้ 

CHEM  113, 117, 250, 352, 211, 315, 222, 223, 228, 
324, 201, 202, 241, 242, 303, 203, 204, 231, 
232, 286, 287, 235 และ 288 

ในกรณีที่นักศึกษำได้เรียนกระบวนวิชำใดวิชำหนึ่งข้ำงต้นเป็น
กระบวนวิชำบังคับของหลักสูตรแล้ว ให้นักศึกษำเลือกเรียน
กระบวนวิชำ CHEM อื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น โดยให้มี
จ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

เงื่อนไข  กระบวนวิชำต่อไปนี้ ให้เลือกเรียนจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่ำนั้น 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 
เคมีอินทรีย์ CHEM  201, 202, 241, 

242, 303 
CHEM 203, 204 

เคมีวิเครำะห์         CHEM  231, 232, 286, 
287 

CHEM 235, 288 

 

กำรปรับปรุงวิชำโทได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
11/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงวิชาโทเคมี (Chemistry) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด
เงื่อนไขการเลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาให้มีความชัดเจน ก่อนจัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม
ต่อไป 
 

6.2.4   คณะเทคนคิการแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด หลักสูตร 
         ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
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 คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกิจกรรมบ ำบัด หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป  โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุจิตรพร   เลอศิลป ์* 
 

1. ผศ.ดร.สุจิตรพร   เลอศิลป ์* 
  

-  กศ.ด. (กำรศึกษำพิเศษ),  
    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2550 
-  ศศ.ม. (งำนบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 
    คนพิกำร), มหำวิทยำลัยมหิดล,  2545 
-  วท.บ. (กิจกรรมบ ำบัด), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542    

2. ผศ.ดร.สุภำวดี   พุฒิหน่อย 
 

2. ผศ.ดร.สุภำวดี   พุฒิหน่อย 
 

-  วท.ด. (กำรจัดกำรควำมรู้),มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2558 
-  วท.ม. (จิตวิทยำกำรปรึกษำ), 
    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
-  วท.ม. (ประสำทวิทยำศำสตร์),  
    มหำวิทยำลัยมหิดล, 2542 
-  วท.บ. (กิจกรรมบ ำบัด), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2539 

3. ผศ.ทศพร  บรรยมาก 
 

3. อ.หทัยชนก อภิโกมลกร 
 

- วท.ม.(ประสำทวิทยำศำสตร์),  มหำวิทยำลัยมหิดล, 2541 
- วท.บ. (กิจกรรมบ ำบัด), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2535 

4. อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ * 4. อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ * 
     

-  ปร.ด. (สังคมศำสตร์กำรแพทย์ 
   และสำธำรณสุข), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2553   
-  วท.ม. (กำยวิภำคศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2534 
-  วท.บ. (กิจกรรมบ ำบัด),  
   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2531 

5. อ.ดร.โสภิฏำ  อภิชัย 
 

5. อ.ดร.โสภิฏำ  อภิชัย 
     

-  วท.ด. (สรีรวิทยำ),มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2558 
-  วท.ม. (สรีรวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2554 
-  วท.บ. (กิจกรรมบ ำบัด),มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

      หมายเหตุ   *    หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิคกำรแพทย์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559            
เป็นต้นไป ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
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6.2.5   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
        ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดย มีกำรเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัดรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรออก 1 ท่ำน ดังนี้   

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.มำนะชัย  รอดช่ืน * 1. ผศ.ดร.มำนะชัย  รอดช่ืน * - ปร.ด.(สถิติ), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2553 
- สต.ม.(สถิติ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548 
- วท.บ.(คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2545 

2. ผศ.บัณฑิตำ พลับอินทร์ * 2. ผศ.บัณฑิตำ พลับอินทร์ * 
 

- ปร.ด.(สถิติ), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2559 
- วท.ม.(สถิติประยุกต์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 
- วท.บ.(สถิติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 

3. อ.ดร.วลัยทิพย์  บุญญำติศัย 3. อ.ดร.วลัยทิพย์  บุญญำติศัย * - ปร.ด.(สถิติ), เกษตรศำสตร์, 2559 
- สต.ม.(สถิติ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2550 
- วท.บ.(สถิติ), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2546 

4. ผศ.ล ำปำง   แสนจันทร์ * 4. ผศ.ล ำปำง   แสนจันทร์   - สต.ม.(สถิติ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2535 
- วท.บ.(สถิติ), มหำวิทยำลัยศรีนครินทร วิโรฒ, 2532 

5. ผศ.พิมผกำ  ธำนินพงศ์ 5. ผศ.พิมผกำ  ธำนินพงศ;์ - วท.ม.(สถิติประยุกต์), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์, 2544 

- วท.บ.(สถิติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2538 
6. อ.ดร.กนกทิพย์  นิมิตเกียรติไกล - ตัดออก -         

 
      หมายเหตุ   *    หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.6  (ร่าง) ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 เนื่ องด้วยในปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยจะเปลี่ยนแปลงระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกระบบเดิมมำเป็นระบบ TCAS ซึ่งก ำหนดให้มีกำรรับสมัคร 5 รอบ ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะ
ท ำให้กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำมีควำมล่ำช้ำ และท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ก ำหนดในปฏิทิน
กำรศึกษำมีระยะเวลำกระชั้นชิดในกำรด ำเนินกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงขอเสนอพิจำรณำ (ร่ำง) ปฏิทินกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561  
ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 แบบ 
สค wk2 ซึ่งก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ดังนี้  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รอบ 3 8 มิ.ย. 61 

สัมภาษณ์รอบ 4 4-6 ก.ค. 61 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รอบ 4 13 ก.ค. 61 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รอบ 5 20 ก.ค. 61 

รายงานตัวข้ึนทะเบียน 22-25 ก.ค. 61 

สอบ ePro + กิจกรรมคณะ 26-27, 29-30 ก.ค. 61 

ปฐมนิเทศ 31 ก.ค.-1 ส.ค. 61 

ลงทะเบียน ปี 1 2-3 ส.ค. 61 

เปิดเทอม 1 6 ส.ค. 61 

สอบกลางภาค 1-7 ต.ค. 61 

สอบไล่ 26 พ.ย.-11 ธ.ค. 61 

ส่งเกรด 19 ธ.ค. 61 

ประกาศผล 21 ธ.ค. 61 

เปิดเทอม 2 2 ม.ค. 62 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

7.1   การประเมินคุณภาพบัณฑิต   

ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 
2560  มีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกแต่ละหลักสูตรก ำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพบัณฑิตในปีต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตคณะควรเป็นผู้ออกแบบแบบ
ประเมินส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตรที่เปิดสอน และประเมิน
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คุณภำพบัณฑิตได้อย่ำงละเอียดและตรงประเด็น ประกอบกับคณะมีควำมใกล้ชิดกับบัณฑิตซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินกำร
ส ำรวจอำจมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ นั้น 

กรรมกำรบำงท่ำนได้หำรือที่ประชุมเพ่ือขอให้พิจำรณำทบทวนกำรด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของที่ประชุม
ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยประสงค์จะให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรส่งแบบประเมินและ
วิเครำะห์ข้อมูลให้แก่คณะ เนื่องจำกข้อมูลที่ส่วนกลำงด ำเนินกำรให้เพียงพอต่อกำรน ำไปพัฒนำคุณภำพบัณฑิตของ
คณะ 

ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาท าหนังสือส ารวจความต้องการของทุก
คณะว่า คณะใดต้องการให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ออกแบบแบบประเมินส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ และคณะใดต้องการส ารวจข้อมูลเอง เพื่อท่ีส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะได้ด าเนินการต่อไป 
 

7.2  การใช้ข้อสอบ CMU-ePro เพื่อทดสอบนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 
ผู้แทนวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัลได้หำรือที่ประชุมว่ำ วิทยำลัยฯ สำมำรถใช้ข้อสอบ CMU-ePro เพ่ือ

สอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำที่จะเข้ำศึกษำในหลักสูตรนำนำชำติได้หรือไม่ โดยที่นักศึกษำกลุ่มนี้
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ CMU-ePro อีก  

 
 
 
ประธานที่ประชุมรับจะน าเรื่องดังกล่าวไปหารือร่วมกับคณะท างานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะน าผลการหารือมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา    16.40  น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 เทพพร  สุค ำวัง พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม     
 
 

  
 
 


