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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 10/2561 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.อุษณีย ์ ค ำประกอบ รองอธิกำรบดี  ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
4. อ.ธนำรัตน์  รัตนด ำรงอักษร แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
5. อ.ดร.ปฏิสนธิ์  ปำลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

  วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
6. อ.ขนิษฐกัญญำ  วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
7. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
8. นำยนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
9. นำงนวยนำฏ เดือนจันทร์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
10. นำงกนิษฐำ  ลีตระกูล แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.อรรณพ  วงศ์เรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
12. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
14. อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครือ       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ (ระดับปริญญำตรี) คณะทันตแพทยศำสตร์    กรรมกำร 
15. นำงอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง  แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
16. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม  
   คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
17. ผศ.ดร.สุทัศน์   สุระวัง รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
18. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
19. ผศ.ดร.เขมกร  ไชยประสิทธิ์ รองคณบด ีคณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.รสริน  โอสถำนันต์กุล รองคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
21. ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
22. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
23. ผศ.ดร.พจนำ  พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
24. อ.ศักดิ์ชำย จินะวงค ์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
25. ผศ.นพ.นิสิต  วรรธนัจฉริยำ  รองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 
26. ผศ.วชิระ  จิระรัตนรังษี รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล กรรมกำร 
27. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์) 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
3. รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
4. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ปรำรถนำ  ใจผ่อง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. นำงสุภำพร  ปัญญำแก้ว เลขำนุกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ 
3. น.ส.มัลลิกำ   กัญญธ์พำณิชย์ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     คณะเศรษฐศำสตร์ 
4. นำงนำถชุลี   ประดิษฐ์ทองงำม พนักงำนปฏิบัติงำน บัณฑิตวิทยำลัย 
5. นำงสำวสุทธิรักษ์  ล้อมเขตต์ พนักงำนปฏิบัติงำน บัณฑิตวิทยำลัย 
6. นำยสรำวุธ   ศรีเดือน หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7. น.ส.ศิริพร   ก้อนค ำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8. น.ส.พรทิพย์  แก้วค ำมำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
9. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
10. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
11. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
12. น.ส.เรียมฤทัย    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.35  น. 

ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

1.1   แนะน าคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
 ประธำนที่ประชุมกล่ำวแนะน ำผู้แทนส่วนงำนซึ่งมำปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำรและประสำนงำน
วิชำกำรโดยต ำแหน่ง ดังนี้ 

1. ผศ.วชิระ  จิระรัตนรังษี รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 
2. ผศ.ดร.เพ็ญนภำ คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
3. ผศ.ดร.อุษณีย์  เอมศิรำนันท์ รองคณบดี คณะนิติศำสตร์ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

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

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมที่ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอควำมร่วมมือให้คณะ/วิทยำลัย จัดท ำ มคอ. 3 -4 และ มคอ. 5-6 ของ
กระบวนวิชำระดับปริญญำตรี บนระบบ CMU-MIS เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินหลักสูตรตำมตัวบ่งชี้
ผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
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  1. มคอ. 5-6 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี ภำคฤดูร้อน/2560 
  2. มคอ. 3-4 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2561 
 บัดนี้ ครบก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแล้ว ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงได้สรุปข้อมูล
กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีที่มีกำรจัดท ำ มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 บนระบบ CMU-MIS (นับเฉพำะจ ำนวน
กระบวนวิชำที่มีกำรบันทึกและยืนยันข้อมูลบนระบบ CMU-MIS) เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมทรำบ ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ  

1.3    การจัดตารางเรียนส าเร็จรูปส าหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรจัดตำรำงเรียนส ำเร็จรูป
ส ำหรับภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งเวียนทุกคณะ/วิทยำลัย
ให้จัดส่งแผนกำรศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ของแต่ละหลักสูตรมำยังส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล โดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเรียบร้อย
แล้ว เพื่อน ำมำจัดตำรำงเรียนส ำเร็จรูป ส ำหรับกระบวนวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนจะใช้คะแนน CMU-ePro ใน
กำรจัด section ให้กับนักศึกษำเหมือนเดิม ซึ่งจำกกำรศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรจัด 
section ตำมระดับคะแนน CMU-ePro ส่งผลให้นักศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรเรียนที่ดีขึ้น 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 ความคืบหน้าในการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

ผู้แทนจำกส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทรำบควำมคืบหน้ำในกำรจัดท ำข้อมูล
หลักสูตรเข้ำสู่ระบบพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum Online : 
CHECO) ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบดังกล่ำว ให้แก่อำจำรย์/
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำที่ สกอ. ส่งคืน รวมถึงหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอไปยัง สกอ. เมื่อวันที่ 30-31 สิงหำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ 
และขอเสนอพิจำรณำ flow chart ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรจัดท ำข้อมูลผ่ำนระบบ CHECO ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทั้งนี้ เนื่องจำกระบบดังกล่ำวยังไม่เสถียร ดึงข้อมูลมำไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง และมีหัวข้อ/รำยละเอียดที่
ต้องกรอกจ ำนวนมำก จึงท ำให้กำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงเสนอให้มีกำร
ขยำยเวลำให้คณะ/วิทยำลัยจัดส่งข้อมูลหลักสูตรผ่ำนระบบ CHECO โดยก ำหนดให้เสนอมำยังมหำวิทยำลัย 
(ผ่ำนส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/บัณฑิตวิทยำลัย) ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2561  

 ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการแจ้งเวียนขั้นตอน
และกระบวนการในการจัดท าข้อมูลผ่านระบบ CHECO กรอบระยะเวลาด าเนินการ รวมถึง username 
และ password ไปยังทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
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1.4  รูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประธำนที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยมีนโยบำยปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญำตรี ให้เป็นกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1. ในกำรจัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 23 ระหว่ำงวันที่ 8-9 พฤศจิกำยน 2561  
จะมีกำรให้ข้อมูลแก่ครูแนะแนวของโรงเรียนต่ำงๆ ที่มำร่วมงำน ซึ่งเดิมจะให้เฉพำะข้อมูลกำร
รับเข้ำศึกษำเพียงอย่ำงเดียว แต่ในปีนี้จะเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของแต่ละคณะ/
วิทยำลัยด้วย โดยให้คณะ/วิทยำลัยน ำเสนอข้อมูลหลักสูตรผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ เช่น แผ่น
พับ หรือ infographics เป็นต้น 

2. จะมีกำรจัดท ำข้อมูลโรงเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุด 30 อันดับแรก และโรงเรียนที่มีจ ำนวน
นักเรียนสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้มำกที่สุด 30 อันดับแรก ทั้งสำยวิทย์และสำยศิลป์ โดย
ใช้ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนและประมวลผล และจะประสำนครูจำกโรงเรียนกลุ่มดังกล่ำวที่เป็น
ศิษย์เก่ำของของคณะศึกษำศำสตร์ มำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Engagement) กับ
มหำวิทยำลัย เพ่ือช่วยในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวจะ
จัดขึ้นในวันที่ 19-20 ตุลำคม 2561 โดยจะขอข้อมูลหลักสูตรต่ำงๆ ที่ต้องกำรประชำสัมพันธ์จำก
คณะ/วิทยำลัย รวมถึงอำจเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวด้วย 

3. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน Social Media เช่น คลิปวิดีโอต่ำงๆ เป็นต้น โดยน ำเสนอผ่ำนสื่อต่ำงๆ ที่
สำมำรถเข้ำถึงนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

4. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ เช่น ประสำนให้โรงเรียนประชำสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรผ่ำน
เสียงตำมสำย เป็นต้น 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม  

 ฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 
สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 ความคืบหน้าแนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารส าหรับการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ตาม
แนวทาง OBE 

 สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
17 สิงหำคม 2561 ได้พิจำรณำและอภิปรำยเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำรส ำหรับกำรเสนอ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตำมแนวทำง Outcome-based Education โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหำรดังกล่ำวควรใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้น ำตัวอย่ำงกำรก ำหนด Learning Outcomes ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์มำเป็นตัวอย่ำงเพ่ือเห็นภำพที่ชัดเจนมำยิ่งขึ้น 
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2. ขอให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแจ้งเวียน (ร่ำง) บทสรุปผู้บริหำรดังกล่ำวให้ทุกคณะ/
วิทยำลัย และบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ และให้รวบรวมข้อมูลเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง  

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแจ้งที่ประชุมทรำบว่ำได้แจ้งเวียนให้ทุกคณะ/วิทยำลัย 
และบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่ำง) 
บทสรุปผู้บริหำรดังกล่ำว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมเห็นว่ายังได้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกคณะ/วิทยาลัย จึง
ขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการติดตาม และให้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะเกษตรศำสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
ดังนี้ 

 HORT 206  Landscape, Environment, Behaviors, and Minds 3(3-0-6) 
   Pre :  None 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา 

 วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่ม
วิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ATGE 101 Learning Through Activities 2 
1. เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 

จากเดิม ATGE 101 
เปลี่ยนเป็น ATGE 200 

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
จากเดิม None 
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เปลี่ยนเป็น ATGE 100 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2561  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา HORT 206 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2            

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ATGE 101 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2           

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.1.2   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 8 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ARCT 481 Theory in Professional Practice 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  Fourth year standing 
   เปลี่ยนเป็น Third year standing for Bachelor of Science Program in 

Architecture or fourth year standing for Bachelor of 
Architecture Program 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 1 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 

2. ARCS 400 Presentation of Architectural Visualization by Computer 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  กำรน ำเสนอจินตภำพทำงสถำปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 
     Presentation of Architectural Visualization by Computer 
   เปลี่ยนเป็น กำรออกแบบจินตภำพทำงสถำปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 
     Design of Architectural Visualization by Computer 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  PRESENT OF ARCH VISUAL BY COMP 
   เปลี่ยนเป็น DESIGN OF ARCH VISUAL BY COMP 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  ARCS 301 
   เปลี่ยนเป็น None 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
3. ARCS 401 Simulation of Architectural Model by Computer 
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1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรน ำเสนอหุ่นจ ำลองทำงสถำปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 
     Simulation of Architectural Model by Computer 
   เปลี่ยนเป็น กำรออกแบบโมเดลทำงสถำปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 
     Design of Architectural Model by Computer 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  SIMULATION ARCH MODEL BY COMP 
   เปลี่ยนเป็น DESIGN ARCH MODEL BY COMP 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
4. ARCS 431 Indoor Environmental Quality 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำร 
     Indoor Environmental Quality 
   เปลี่ยนเป็น กำรออกแบบคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำร 
     Design of Indoor Environmental Quality 

4) เพ่ิมชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ไม่มี 
   เปลี่ยนเป็น DESIGN OF INDOOR ENVI QUALITY 

5) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
5. ARCS 461 Local Wisdom in Vernacular Architecture 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ภูมิปัญญำทำงสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
     Local Wisdom in Vernacular Architecture 
   เปลี่ยนเป็น กำรออกแบบภูมิปัญญำทำงสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
     Local Wisdom Design in Vernacular Architecture 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  LOCAL WISDOM IN VERNA ARCH 
   เปลี่ยนเป็น LOCAL WISDOM DES IN VERNA ARCH 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  ARCS 361 
   เปลี่ยนเป็น None 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
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6. ARCS 462 Study in Vernacular Architecture 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  กำรศึกษำทำงสถำปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
     Study in Vernacular Architecture 
   เปลี่ยนเป็น กำรศึกษำและออกแบบทำงสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
     Study and Design in Vernacular Architecture 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  STUDY IN VERNA ARCH 
   เปลี่ยนเป็น STUDY & DES IN VERNA ARCH 
7. ARCS 470 Techniques and Principles of Architectural Conservation 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  เทคนิคและวิธีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรม 
     Techniques and Principles of Architectural Conservation
   เปลี่ยนเป็น กำรออกแบบเทคนิคและวิธีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรม 
     Techniques and Principles of Architectural Conservation Design 

4) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  ARCS 371 
   เปลี่ยนเป็น None 

5) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
8. ARCS 471  Individual Study of Cultural Environment in Urban and Community 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรศึกษำเฉพำะเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในเมืองและชุมชน 
     Individual Study of Cultural Environment in Urban and  
     Community 
   เปลี่ยนเป็น กำรศึกษำเฉพำะเรื่องเก่ียวกับกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 
     วัฒนธรรมในเมืองและชุมชน 
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     Individual Study of Cultural Environment Design  
     in Urban and Community 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 2-8 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ               
ที่ประชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ARCT 481; ARCS 401, 431 และ 462 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ARCS 400, 461, 470 และ 471 และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1) ARCS 400, 461 และ 470 เนื่องจากกระบวนวิชาระดับ 400 เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหา
ระดับสูง จึงควรก าหนดให้มีเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา  

2) ARCS 470 และ 471 ให้พิจารณาปรับปรุงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อให้
สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

6.1.3 คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 

Curriculum Mapping 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา AEC 201 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.4 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ACC 235 Information Technology for Accounting 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 

Curriculum Mapping 
2. ACC 331 Accounting Information Systems 
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- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
3. ACC 335 Software for Accountancy 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(2-2-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำยและปฏิบัติกำร 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำย 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum Mapping 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ  ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 235, 331 และ 335 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.5 คณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ANAT 221 Anatomy for Nursing Students 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  

   จากเดิม BIOL 143 and BIOL 144; or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น BIOL 143 or consent of the department 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANAT 221 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.6 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. DSCI 351  Statistical Learning for Data Science 1   3(2-2-5) 
  Pre :  DSCI 223; and STAT 263 or STAT 272 or STAT 280 
2. DSCI 352  Statistical Learning for Data Science 2   3(2-2-5) 
  Pre :  DSCI 351 
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3. DSCI 452  Research in Data Science     3(3-0-6) 
  Pre :  DSCI 352 
4. DSCI 223  Programming for Data Science     3(2-2-5) 
  Pre :  None 
5. DSCI 323  Data Manipulation for Data Science    3(2-2-5) 
  Pre :  CS 113 or CS 214 or CS 215 or CS 216 or  
   CS 217 or CS 219 or DSCI 223 
6. CS 426  Data Engineering      3(2-2-5) 
  Pre :  CS 320 or CS 321 or DSCI 323 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา DSCI 351, 352, 452, 223, 323 
และ CS 426 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และ
ให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

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

1. CPE 441  Internet of Things and Big Data    3(3-0-6) 
  Pre :  Consent of the department 

2. CPE 475  Modeling and Optimization for Big Data Analytics 3(3-0-6) 
  Pre :  Consent of the department 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

3. ENV 332  Air Pollution and Meteorology    3(3-0-6) 
  Pre :  Third year standing 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 3 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

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

 ENGR 107 Engineering Mechanics 1 
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- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum Mapping 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ                     
ที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CPE 441 และ ENV 332 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา CPE 475 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
เป็น “MOD & OPT FOR BIG DATA” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGR 107 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2           
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.8 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

ตำมท่ีคณะบริหำรธุรกิจได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดย
มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงหลักสูตรและก ำหนดให้เรียนกระบวนวิชำ ACC 283 ซึ่งเป็นกระบวนวิชำใหม่ที่
เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป นั้น  

เนื่องจำกขณะนี้ยังมีนักศึกษำในหลักสูตรเดิมที่ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำ ACC 295 เพ่ือให้
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำได้ครบตำมที่
หลักสูตรก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจจึงเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้
แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
ACC 283  Managerial Accounting for 

Business 
3(3-0-6) ACC 295  Accounting for Planning and 

Decision Making 
3(3-0-6) 

หมายเหตุ :    ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่านั้น 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกันของ
คณะบริหารธุรกิจ โดยให้ตัดข้อความ “โดยขอให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป” ออก และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม
ต่อไป 
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6.1.9 คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

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

 VM 444 Diseases of Horses 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 

Mapping 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 444 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 

6.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ. 2562 

 คณะทันตแพทยศำสตร์ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  
ระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดยจัดโครงสร้ำงหลักสูตรตำม
หลักสูตรกลำงของทันตแพทยสภำ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชำชีพที่มีควำมต้องกำรจำกสถำนพยำบำลต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน  
 เนื่องจำกกำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีลักษณะเป็นหลักสูตรมำกกว่ำเป็นโครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น ประกอบ
กับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้สิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยได้ และเป็นกำรลดภำระงำนด้ำนธุรกำรที่
ต้องด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี คณะทันตแพทยศำสตร์จึงประสงค์จะปรับปลี่ยนโครงกำรฝึกอบรมดังกล่ำวมำ
เป็นกำรเปิดสอนในรูปของหลักสูตรให้ถูกต้อง และได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอมหำวิทยำลัย
พิจำรณำ ดังนี้  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยขอเปิดสอนตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งกำรจัดท ำหลักสูตรดังกล่ำวสอดคล้องตำมหลักสูตร
กลำงของทันตแพทยสภำทุกประกำร  

2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันต -
แพทย์ พ.ศ. 2562 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 

ซึ่งหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 และ (ร่ำง) ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ. 2562 ได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะทันตแพทยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎำคม 2561 ซึ่งขณะนี้ (ร่ำง) ข้อบังคับดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกองกฎหมำย ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
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1. เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ. 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป โดยให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดในข้อ 11.8 ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2559 

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเชิง                
บูรณำกำรสถำปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรลำปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร (3 สิงหำคม 2561 –2 สิงหำคม 2562) 
จ ำนวน 1 รำย จึงขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และปรับแก้ไข
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้   

1. เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.คมสัน ธรีภำพวงศ ์ 1. ผศ.คมสัน ธรีภำพวงศ ์ - M.S. (Architecture and Urban Design), GSAPP, 
Columbia University, USA, 1998  

- สถ.บ. (สถำปัตยกรรม), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2536 

2. อ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ ์ 2. ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ ์ - D.Arch. (Architecture), University of Hawai at 
Manoa, USA, 2007  

- M.Arch (Architecture), Illinois Institute of 
Technology, Chicago , USA, 2005  

- สถ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 
3. อ.ดร.บุรินทร์ ธรำวิจิตรกลุ  3. อ.ดร.บุรินทร์ ธรำวิจิตรกลุ  - Ph.D. (Architecture), University of 

Westminster, London, UK, 2011  
- M.A. (Architecture), Oxford Brookes 

University, UK, 2006  
- สถ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 

4. อ.ดร.อัมพิกำ  ชุมมัธยำ  4. อ.ดร.อัมพิกำ  ชุมมัธยำ  - D.Eng. (Urban Design System), Saga 
University, Japan, 2014 

- ผ.ม., มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2552 
- ผ.บ., มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2550 

5. ผศ.อนฏ กิจนุกลู  5. อ.ดร. จิรันธนิน กิติกา  - Ph.D. (Architecture), Kyoto Institute of 
Technology, Japan, 2016   
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- M.Eng (Architecture and Design), Kyoto 
Institute of Technology, Japan, 2014 

- สถ.ม.(สถำปตัยกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2556  
- สถ.บ.(สถำปตัยกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 

 
2. เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย  

จากเดิม เปลี่ยนเป็น คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ.อนฏ กิจนุกูล  อ.ดร. จิรันธนิน กิติกา  - Ph.D. (Architecture), Kyoto Institute of 

Technology, Japan, 2016   
- M.Eng. (Architecture and Design), Kyoto 

Institute of Technology, Japan, 2014 
- สถ.ม.(สถำปตัยกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2556  
- สถ.บ.(สถำปตัยกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 

 
 ทั้งนี้ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่ำ อ.ดร. จิรันธนิน กิติกำ เป็นผู้มีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตำมหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด โดยมีผลงำนวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง จ ำนวน 4 เรื่อง  
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ ในครำวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  

6.2.3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอ
เปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน (อำจำรย์ประจ ำ) และปรับแก้ไขต ำแหน่งทำง
วิชำกำร คุณวุฒิ และผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยย้ำยชื่อ “ผศ.อนฏ กิจนุกูล” จากเดิม อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร เป็น อำจำรย์ผู้สอน (อำจำรย์ประจ ำ) เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงลำปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้ทำงวิชำกำร (3 สิงหำคม 2561 –2 สิงหำคม 2562)  

2. เปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) โดยเพิ่มรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน จ ำนวน 6 รำย  
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ ในครำวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.4  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และฉบับปี พ.ศ. 2560 

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำเอกเลือก กลุ่มวิชำนโยบำยสำธำรณะ ในโครงสร้ำง
หลักสูตรหมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ เพ่ือให้นักศึกษำได้เลือกเรียนกระบวนวิชำที่หลำกหลำยมำก
ยิ่งขึ้น ได้แก ่

- ร.รปศ. 445 (128445) กำรจัดบริกำรสำธำรณะ 3(3-0-6) 
   Public Service Management 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และ         
รัฐประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2561  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

6.2.5  ส านักทะเบียนและประมวลผลขอหารือเกี่ยวกับเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษาสมทบต่างชาติ 

 ด้วยในกำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญำตรี ผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำจะต้องด ำเนินกำรกรอกประวัตินักศึกษำในระบบ Internet และพิมพ์เอกสำรเพ่ือกำรรำยงำนตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำ คือ เอกสำรรำยงำนตัว ซึ่งประกอบด้วย 

1. CMR.01 : CMU Student History  
มชท.01 ประวัตินักศึกษำฯ 

2. CMR.02 : Oath for student reporting for registration in Chiang Mai University 
มชท.02 ค ำปฏิญญำของผู้รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3. CMR.03 : Letter of Certification 
มชท.03 หนังสือรับรอง 

4. CMR.04 : Letter of Guarantee 
มชท.04 หนังสือค้ ำประกัน 

5. Letter of Permission for CMU Student to Participate in the Study Tour and 
Practicum 
หนังสือขออนุญำตให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนและกำรฝึกงำน 

 ทั้งนี้ จำกกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนรับรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 ที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำเอกสำรรำยงำนตัว 
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3 รำยกำร ที่นักศึกษำต่ำงชำติจะต้องกรอกข้อมูลในระบบเมื่อเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยแล้ว ได้แก่ 
CMR.03, CMR.04,  และ Letter of Permission for CMU Student to Participate in the Study Tour 
and Practicum  มีรำยละเอียดที่ต้องกรอกจ ำนวนมำก และไม่สำมำรถน ำเอกสำรดังกล่ำวไปให้ผู้ปกครองที่
อยู่ต่ำงประเทศลงนำมรับรองได้ ท ำให้ข้อมูลกำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้ง
เอกสำรดังกล่ำวไม่ใช่ทะเบียนประวัตินักศึกษำ แต่ส ำนักทะเบียนและประมวลผลต้องจัดเก็บเอกสำรของ
นักศึกษำทุกชั้นปี จ ำนวนประมำณ 30,000 ชุด ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในกำรเก็บมำก 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงขอเสนอพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ดังนี้ 

1. ปรับยกเลิกข้อมูลบำงส่วนใน CMR.01 - 04 (Report Form for Student Registration for 
the Academic Year Undergraduate Level Chiang Mai University) ที่ไม่สอดคล้องกับ
ควำมเป็นนำนำชำติ 

2. ยกเลิกเอกสำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ CMR.03 : Letter of Certification (หนังสือ
รับรอง), CMR.04 : Letter of Guarantee (หนังสือค้ ำประกัน) และ Letter of Permission 
for CMU Student to Participate in the Study Tour and Practicum (หนังสือขออนุญำต
ให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนและกำรฝึกงำน) ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสมทบต่างชาติ โดยให้ใช้เฉพำะ CMR.01 : CMU 
Student History (ประวัตินักศึกษำฯ) และ CMR.02 : Oath for student reporting for 
registration in Chiang Mai University (ค ำปฏิญญำของผู้รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ยกเลิกข้อมูลบางส่วนใน CMR.01 - 04 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา

ต่างชาติ และให้เพิ่มข้อมูลบางส่วน เช่น ช่องทางในการติดต่อผู้ปกครอง โดยให้ระบุทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ 

2. ในขั้นตอนการสมัครควรมีแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ให้ดาวน์โหลด  และให้นักศึกษาส่ง
แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วผ่านระบบ โดยให้ด าเนินการพร้อมกับการยืนยันการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  

6.2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 เป็นต้นไป โดยขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5806... เป็นต้นไป มี
โอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปประกอบวิชำชีพเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 
2 กระบวนวิชำ คือ 

1. CPE 441   Internet of Things and Big Data    3(3-0-6) 
2. CPE 475   Modeling and Optimization for Big Data Analytics  3(3-0-6) 
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กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.7  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชำโทประวัติศำสตร์ (History) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป และขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

วิชาโทเดิม 
(ตามประกาศฯ ฉบบัลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550) 

วิชาโทปรับปรงุใหม ่

ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต จำกกลุ่มวิชำดังนี้ 

1. วิชำบังคับ 3 หน่วยกิต ได้แก่ HIST 303  
2. วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

โดยเลือกจำกกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำประวัติศำสตร์ 
(HIST) 12 หน่วยกิต 
หรือ เลือกจำกกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำประวัติศำสตร์ 
(HIST) 9 หน่วยกิต และกระบวนวิชำ ARCH 301             
3 หน่วยกิต 

 

ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

- ให้เลือกเรียนกระบวนวิชำประวัติศำสตร์ (HIST) 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  

 กรณีที่นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำประวัติศำสตร์ 
(HIST) ใดๆ ที่ก ำหนดไว้ในโครงสร้ำงหลักสูตรสำขำวิชำเอก
แล้ว ให้นักศึกษำเลือกเรียนกระบวนวิชำประวัติศำสตร์ 
(HIST) อื่นๆ โดยให้มีจ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

กำรปรับปรุงวิชำโทได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้จัดท าเป็น
ประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
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 6.2.8  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ เพ่ือให้นักศึกษำรหัส 5806... 
เป็นต้นไป ได้มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่มีเนื้อหำที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปประกอบวิชำชีพเป็นวิศวกร
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1. ENV 332 Air Pollution and Meteorology 3(3-0-6) 
2. ENV 456 Fundamental of Material Flow Analysis and 
   Life Cycle Assessment 3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์         
ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.9  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ เพ่ือให้นักศึกษำรหัส 
5806... เป็นต้นไป ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำว มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
น ำไปประกอบวิชำชีพทำงด้ำนโรงไฟฟ้ำ คือ 

- ENGR 401 Power Plant Operation and Maintenance 3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์            
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
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6.2.10  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพ่ือให้นักศึกษำรหัส 
5306... ถึงรหัส 5706... ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2553 และนักศึกษำรหัส 5806... เป็นต้นไป ที่
เข้ำศึกษำในหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2558 มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปประกอบ
วิชำชีพทำงด้ำนโรงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ 

- ENGR 401 Power Plant Operation and Maintenance 3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์            
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุ งหลั กสู ตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความ จากเดิม “เพื่อให้
นักศึกษารหัส 5306... ถึงรหัส 5706...”  เป็น “เพื่อให้นักศึกษารหัส 5406... ถึงรหัส 5706...” 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

6.2.11 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม     
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 1 กระบวน
วิชำ เพ่ือให้นักศึกษำรหัส 5306... ถึงรหัส 5706... ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2553 และนักศึกษำ
รหัส 5806... เป็นต้นไป ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2558 มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรน ำไปประกอบวิชำชีพทำงด้ำนโรงไฟฟ้ำ คือ 

- ENGR 401 Power Plant Operation and Maintenance 3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์            
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
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1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม             
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความ จากเดิม “เพื่อให้
นักศึกษารหัส 5306... ถึงรหัส 5706...”  เป็น “เพื่อให้นักศึกษารหัส 5406... ถึงรหัส 5706...”  
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

7.1    การจัดส่งรายละเอียดหลักสูตรให้ส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อใช้ในการจัดการลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรพิจำรณำรับทรำบ
หลักสูตร โดยก ำหนดให้มหำวิทยำลัยจัดท ำข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเสนอให้ สกอ. พิจำรณำควำมสอดคล้องของ
หลักสูตรผ่ำนระบบ CHECO ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงเสนอขอหำรือที่ประชุมเกี่ยวกับกำร
จัดส่งรำยละเอียดหลักสูตรให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อใช้ในกำรจัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ส่งรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้แก่ส านักทะเบียนและประมวลผลโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และไฟล์ข้อมูลใน
รูปแบบของ Word และ PDF files 

2. ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหลักสูตร 

 ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งเวียนให้ทุกคณะ/วิทยาลัยทราบถึงแนวปฏิบัติและ
ช่องทางส าหรับการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา    16.30  น.  
 
 
   
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำพร ศรีภูษณำพรรณ) 
    หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
         ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม     


