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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 7/2560 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพองค์กร ประธำนกรรมกำร 
2. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดี 
   ฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
3. ผศ.ทศพร พิชัยยำ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
5. อ.ขนิษฐกัญญำ วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.นทัต อัศภำภรณ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
7. นำยนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
8. ผศ.ดร.อริศรำ เจริญปัญญำเนตร แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร 
9. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
10. ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
11. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
12. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดี คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล  รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
14. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
15. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
16. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
17. อ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศำล แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
18. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
19. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
20. อ.สุชำติ พรหมขติัแก้ว ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร  
21. อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ แทนคณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
22. ผศ.ดร.อลงกรณ์   คูตระกูล รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ  
  คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
23. นำยประธำน  สันทิศ  แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์                             กรรมกำร 
24. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ    
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย     
3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล  
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4. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล   
2. นำงนิตยำ    ธนัญชัย หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ 
3. นำงพัชริภำ    ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.45   น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
1.1  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 

รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ ได้ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21  
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ก ำหนด

จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยจะ
มีพิธีมอบรำงวัลแก่อำจำรย์ที่มีกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ และกำร
น ำเสนอตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 จำก 3 กลุ่มสำขำวิชำ จึงขอเชิญ
ชวนอำจำรย์ที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 

2) โครงการน าร่องการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรน ำร่องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 โดยก ำหนดให้คณะเสนอโครงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่
มำยังกองบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ 21 กรกฎำคม 2560 โดยคณะกรรมกรรมกำรจะพิจำรณำ
รำยละเอียดของโครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย และจะประกำศผลในวันที่ 
28 กรกฎำคม 2560 จึงขอเชิญชวนให้ทุกคณะร่วมน ำเสนอโครงกำร 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  โครงการสัมมนา เรื่อง “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมน าลูกช้างสู่สังคม” 

รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เรียนให้ที่ประชุมว่ำ ส ำนักพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจะจัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง “กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมน ำลูกสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหำคม 
2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำที่ของทุกคณะได้รับทรำบแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมในรูปแบบ Community Service Learning  
และมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกระบวนวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม แนวทำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกำรส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ จึงขอเรียนเชิญทุกคณะเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 การปรับแก้ไขตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยไดเ้ปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี โดยได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559 และ
เสนอให ้สกอ. รับทรำบแล้วนั้น ต่อมำ สกอ. ไดป้ระสำนแจ้งมำยังมหำวิทยำลัยเพ่ือขอให้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ 1, 8 และ 9 ให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ก ำหนด ซึ่งส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ดังกล่ำว และได้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรรับทรำบ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2560  

บัดนี้ มหำวิทยำลัยได้รับกำรประสำนจำก สกอ. ให้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 6 เพ่ิมเติม ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  

จากเดิม  “มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) 
ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน
สองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา”  

เปลี่ยนเป็น  “มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) 
ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกกระบวนวิชา” 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6   
จากเดิม  “มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน             

มคอ.3  และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอนใน           
แต่ละปีการศึกษา”  

เปลี่ยนเป็น  “มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน             
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา” 

ซ่ึงมหำวิทยำลัยได้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ดังกล่ำวแล้ว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของกระบวนวิชา โดยก าหนดให้ทุกคณะด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ในทุกกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปิดสอน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 6 ของหลักสูตรต่างๆ ที่ก าหนดให้เรียนกระบวนวิชานั้นๆ  
 ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พิจารณาด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และหาแนวทางในการติดตามข้อมูลกระบวนวิชาที่มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560    
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 297 ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2560 นั้น  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง         -ไม่มี- 
 



4 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย       

5.1  การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตำมที่ฝ่ำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยมีแนวคิดในกำรปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ 
ทิศทำงกำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. 2558 โดยได้จัดให้มีกำรประชุมสัมมนำรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรทุกคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 
กรกฎำคม 2560 เพ่ือร่วมกันพิจำรณำจัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2561 โดยมีรำยละเอียดของ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
โดยท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพื่อรองรับ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นสมควรก าหนดให้หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ควรระบุเง่ือนไขดังกล่าวไว้ใน
ข้อบังคับฯ หรือไม่  
 ทั้งนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรขอน าประเด็นดังกล่าวไปหารือกับ
กองกฎหมายต่อไป 

3. ควรมีการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสอง
ปริญญาโดยเฉพาะ  

4. นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจะไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนั้น คณะ
ควรพิจารณาจัดหาทุนการศึกษาในส่วนอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีไป 

ทั้งนี้ ขอให้คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาให้สอดคล้องกับ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และขอให้
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงานในการด าเนินการดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา 

 6.1.1   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      
 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
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1. JA 203      Intermediate Japanese 1   

-    เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

2. JA 204      Intermediate Japanese 2   
-    เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
3. CN 381      Evolution of Chinese Characters   

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์              
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา JA 203, JA 204 และ CN 381 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

 6.1.2   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. MAAD 204      Fundamental Digital Audio   
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 

จากเดิม  Fundamental Digital Audio 
เปลี่ยนเป็น  Fundamental Digital Sound 

2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม  

2. MAAD 407      Audio Culture   
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 

จากเดิม  Audio Culture 
เปลี่ยนเป็น  Sound Culture 

2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม  

3.  MAAD 413      Advanced Digital Audio     
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 

จากเดิม  Advanced Digital Audio   
เปลี่ยนเป็น  Advanced Digital Sound   

2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม  
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MAAD 204, 207 และ 413 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

       
 6.1.3   คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1         
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
1 ACC 101   Elementary Accounting 3(3-0-6) ACC 100   Elementary Accounting 1 3(3-0-6) 
2 ACC 181   Accounting for Non Accountants 3(3-0-6) ACC 103   General Accounting 3(3-0-6) 
3 ACC 183  Financial Accounting for Business 3(3-0-6) ACC 104   Elementary Accounting 2 3(3-0-6) 

หมายเหตุ :    ก ำหนดให้ใช้กระบวนวิชำในตำรำงด้ำนซ้ำยแทนกระบวนวิชำในตำรำงด้ำนขวำเท่ำน้ัน 
กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ

บริหำรธุรกิจ ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 
 6.1.4   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่        

คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 8 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. PKT 332 Package Manufacturing Process   3(3-0-6) 
  Pre :  PKT 321 

2. PKT 333 Materials and Packages Testing   4(3-3-6) 
  Pre :  PKT 332 

3. PKT 352 Packaging Design 1     4(2-6-4) 
  Pre :  ME 181 and PKT 321 

4. PKT 371 Marketing in Packaging Industry   3(3-0-6) 
  Pre :   PKT 211 

5. PKT 423 Biopolymer for Packaging Materials  3(3-0-6) 
  Pre :   PKT 321 and PKT 322 

6. PKT 424 Composite Materials for Packaging Technology 3(3-0-6) 
  Pre :   PKT 321   

7. PKT 453 Packaging Design 2     4(2-6-4) 
  Pre :   PKT 352   
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8. PKT 465 Packaging for Food     4(3-3-6) 
  Pre :   PKT 321   

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PKT 332, 333, 352, 423, 424, 453 และ 465  โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา 371 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
1) แก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “MARKET PACK INDUSTRY” เปลี่ยนเป็น 

“MKTG IN PKG INDUSTRY” 
2) แก้ไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1.  จากเดิม “ค าน า” เปลี่ยนเป็น “บทน า” 

 
 6.1.5   คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      
 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. GEO 374      Advanced Photogrammetry   
1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

จากเดิม  3(2-3-4) 
เปลี่ยนเป็น  3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
จากเดิม  GEO 373 
เปลี่ยนเป็น  GEO 276 

3) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติกำร 
จากเดิม  45 ชั่วโมง 
เปลี่ยนเป็น  30 ชั่วโมง 

4)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ Curriculum Mapping        
ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

2. GEO 383      Behavioral Geography   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  GEO 103 
เปลี่ยนเป็น  GEO 141 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์กระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ 
Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

3. GEO 454      Geomorphology  
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  GEO 101 
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เปลี่ยนเป็น  GEO 151 
2) เปลี่ยนแปลง Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

4. GEO 455      Hydrology and Water Resources   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  GEO 101 
เปลี่ยนเป็น  GEO 151 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ               
ที่ประชุม  

5. GEO 458      Soil Geography   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  GEO 252 
เปลี่ยนเป็น  GEO 152 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
6. GEO 481      Population Geography   

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
จากเดิม  GEO 103 
เปลี่ยนเป็น  GEO 141 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ           
ที่ประชุม  

7. GEO 482      Medical Geography   
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม  GEO 103 or consent of the department 
เปลี่ยนเป็น  GEO 141 or consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ               
ที่ประชุม  

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GEO 374, 383, 454. 455, 458, 481 และ 
482 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร 

 6.2.1   คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ิมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพวัตถุดิบทำงกำรเกษตร กำรประเมินอำยุ
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพ่ิมองค์ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร และผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศำล   - Ph.D.(Food Sciences), The University of Nottingham, UK, 2013 
- วท.ม.(พัฒนำผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2544 
- วท.บ.(เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2541 

2. อ.ดร.ชิตำพณัณ์  ใบง้ิว  - ปร.ด.(พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2558 
- วท.ม.(พัฒนำผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2554 
- วท.บ.(เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลติภณัฑ์), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2551 

3. อ.อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล  - วท.ม.(วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2553 
- วท.บ.(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร), มหำวทิยำลยัเชียงใหม่, 2531 

4. อ.สุวรรณำ  เดชะรัตนำงกูร  - วท.ม.(เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2541 
- วท.บ.(วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร), มหำวทิยำลยับูรพำ, 2537 

5. อ.กัญญรตัน์  สุทธภักติ  - วท.ม.(เคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- วท.บ.(เคมี), มหำวทิยำลัยเชียงใหม่, 2541 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 140 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต  
ดังนี้ 

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  100 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน                          48  หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน                      38  หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก                     ไม่น้อยกว่ำ 56  หน่วยกิต 
 
 2.2.1 วิชำเอกบังคับ             46  หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชำเอกเลือก           ไม่น้อยกว่ำ  10  หน่วยกิต 
           แผน 1   แผนปกติ 
          แผน 2   สหกิจศึกษา 

 2.2 วิชำเอก            ไม่น้อยกว่ำ  62  หน่วยกิต 
      แผน 1 แผนปกติ 

2.2.1 วิชำเอกบังคับ                             56  หน่วยกิต  
2.2.2 วิชำเอกเลือก         ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 

แผน 2 สหกิจศึกษา   62  หน่วยกิต 
-  วิชำเอกบังคับ                             62  หน่วยกิต  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
 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 136 หน่วยกิต 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร ในครำว
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1         
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร โดยให้เพิ่มข้อ 2.3 และก าหนดเง่ือนไขวิชาโทเป็น “ถ้ามี” เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มตามความสนใจ เพื่อให้มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากสาขา
วิชาเอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้ระบุข้อความ ดังนี้ 
 “2.3  วิชาโท (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวน              
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต”  

 
 6.2.2   คณะเทคนิคการแพทย์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตร 
  ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  โดยมีกำรปรับเนื้อหำของหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ และรองรับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ในอนำคต เพ่ือให้บัณฑิตสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ชัชนก  อุดมธนกุลชัย   - ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวภำพ), มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2546 
- Ph.D.(Molecular Biophysics), Paris VI, France, 2544 
- DEA.( Molecular Biophysics), Paris VI, France, 2541 
- วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2531 

2. ผศ.ดร.ธำริกำ  ธรรมวิจิตร  - วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภำพ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2557 
- วท.ม.(ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

3. ผศ.ดร.มนตรี  ตั้งใจ  - วท.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2551 
- วท.ม.(วิทยำศำสตร์ชีวภำพ), มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2547 
- วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

4. อ.ดร.สมพงษ์  ศรีบุรี  - วท.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2554 
- วท.ม.(กำยวิภำคศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2543 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2539 
5. อ.ดร.ศิรปิระภำ  แก้วแจ้ง  - ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2559 

- วท.ม.(วิทยำศำสตร์รังสีกำรแพทย)์, มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2555 
- วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2551 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 149 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 147 หน่วยกิต  
ดังนี้ 

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            113  หน่วยกิต     2. หมวดวิชำเฉพำะ                   ไม่น้อยกว่ำ  111 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำพื้นฐำนวิชำชีพ                         37  หน่วยกิต  2.1 วิชำพื้นฐำนวิชำชีพ                         38  หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก                     ไม่น้อยกว่ำ 76  หน่วยกิต 
 
   

 2.2 วิชำชีพ              73  หน่วยกิต 
      - วิชาชีพบังคับ  71  หน่วยกิต 

- วิชาชีพเลือก        ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  62 หน่วยกิต  
 2.3 วิชำโท     - ไม่มี -  2.3 วิชำโท    - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต   3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่ำ   149 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต 

  
 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
 กำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิคกำรแพทย์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2560    
 ทั้งนี้ ผู้แทนจำกคณะเทคนิคกำรแพทย์แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จำก 
“ผศ.ดร.มนตรี  ตั้งใจ”  เป็น  “อ.ดร.ชญำนิษฐ์  จ ำปี” 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 6.2.3   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
  2560 
 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำสหศำสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำ และ
ปรับเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 
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1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ศ.อำรยำ รำษฎร์จ ำเรญิสุข 
 

-  Meisterschulerin (Freie Kunst) Hochschulefuer Bildende Kenste 
Braunschweig, Germany, 1994 

-  ศป.บ.(ภำพพิมพ์), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2524 
2. ผศ.ศุภชัย ศำสตร์สำระ 

 
-  ศ.ม.(จิตรกรรม), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2542 
-  ศป.บ.(จิตรกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2535 

3. Dr.Hyun Mi Roh 
 

-  Ph.D.(Visual Arts), University of Sydney, Australia, 2009 
-  M.F.A.(Visual Arts), University of Sydney, Australia, 2004 
-  M.S.A., University of Sydney,  Australia, 2002 
-  B.A.(Visual Arts) (Honours), University of Sydney, Australia, 2001 
-  B.A.(Contemporary Arts), University of Western Sydney, Australia, 2000 

4. Dr.Nikolas Evangelos Kolonias 
 

-  Ph.D.(Aesthetics), Amsterdam University, Netherlands, 2015 
-  M.Phil.(Western and Asian Art History in Comparative Perspective), 

Leiden University, Netherlands, 2007 
-  M.A.(Anthropology of Media), School of Oriental and African Studies 

(SOAS), University of London, England, 2004 
-  B.Sc.(Systems Theory and Information)(Hons), City University, England,  

2000 
5. อ.โฆษิต  จันทรทิพย ์

 
-  M.A.(Media Art and Photography)(Meisterschüler), Academy of Visual 

Arts, Germany, 2003 
-  Dip.(Audiovisual Media), Academy of Media Arts, Germany, 2000 
-  ศป.บ.(จิตรกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

6. อ.เจษฎำ  ตั้งตระกูลวงศ ์
 

- MFA.(Fine Art), The Slade School of Fine Art, University College London, 
UK, 2006 

-  BFA.(Fine Art), San Francisco Art Institute, USA, 1999 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ปรับเนื้อหำกระบวนวิชำใน
หมวดวิชำเฉพำะให้ทันสมัย และเปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนวิชำโทได้ตำมควำมสนใจ โดยมี
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ำเดิม คือ ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต  ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           30  หน่วยกิต  
 
 
 

              เหมือนเดิม 
                       
 
 
 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร    12  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6  หน่วยกิต 

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

 2.1 วิชำแกน                          24  หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก                       75  หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชำเอกบังคับ                                75  หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชำเอกเลือก                                               - ไม่มี - 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 

 
 2.3 วิชำโท     - ไม่มี - 2.3 วิชำโท (ถ้ามี)                    ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต     

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่ำ   135 หน่วยกิต 

 
 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 6.2.4   คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. 2560 

 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของ
หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ และควำมต้องกำรของตลำดงำนในปัจจุบัน
และอนำคต โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.อัจฉรำ วัฒนภิญโญ  
 

- Ph.D.(Social Sciences), Wageningen University, Netherlands, 2006 
- ผ.ม.(ผังเมืองและแผนภำค), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2533 
- วท.บ.(ภูมิศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2525 

2. อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ  -  Ph.D.(Geography), Komazawa University, Japan, 2016 
-  วท.ม.(ภูมิศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
-  วท.บ.(ภูมิศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2541 

3. อ.ดร.ญำณิน จิวะกิดำกำร หุยำกรณ์  
 

-  Ph.D.(Spatial Planning and Urban Development), Politecnico             
di Milano, Italy, 2014 

-  M.Sc.(Environmental Sciences), Policy and Management, Consortium 
of Lund University, Sweden, Central European University, Hungary, 
University of Manchester, UK, and Agean University, Greece, 2008 

-  B.A.(Social Sciences), Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, 2004 
4. อ.ชยำ วรรธนะภูติ  - M.Sc.(Climate Change), University of East Anglia, England, 2008 

-  B.Sc.(Geography) Hons., University of Leeds, UK., 2007 
5. อ.เผ่ำไทย สินอ ำพล  -  ศศ.ม.(สังคมศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2557 

-  วท.บ.(ภูมิศำสตร์) เกียรตินิยม, มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2554 
 

เหมือนเดมิ 
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2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 133      
หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   32 หน่วยกิต 

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

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ   1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ   1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 2 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ                ไม่น้อยกว่ำ 98 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ                  ไม่น้อยกว่า   95 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน                          27 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน                      37 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก                     ไม่น้อยกว่ำ 56 หน่วยกิต  2.2 วิชำเอก            ไม่น้อยกว่ำ 58 หน่วยกิต 
  - วิชำเอกบังคับ             32 หน่วยกิต   - วิชำเอกบังคับ                             37 หน่วยกิต 
  - วิชำเอกเลือก           ไม่น้อยกว่ำ  24 หน่วยกิต   - วิชำเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
 2.3 วิชำโท  ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท  - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   136 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 

 
 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ขอให้ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร โดยให้เพิ่มข้อ 2.3 และก าหนดเง่ือนไขวิชาโทเป็น “ถ้ามี” 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มตามความสนใจ เพื่อให้มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน
นอกเหนือจากสาขาวิชาเอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้ระบุข้อความ ดังนี้ 
 “2.3   วิชาโท (ถ้ามี)                       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 
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 6.2.5   คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทำงวิชำกำร โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร 
1. ผศ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

 

 
-  Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenhiem, Germany, 2004 
-  บธ.ม. (กำรเงิน), สถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร์, 2541 
-  บช.บ. (บัญชี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

2.  อ.ดร.ประทำนทิพย์  กระมล - Ph.D. (Economics), University of New England, Australia, 2011 
- วท.ม. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 
- วท.บ. (เศรษฐศำสตร์เกษตร), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

3. อ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย - Ph.D. (Agricultural Economics and Management), National Pingtung 
University of Science and Technology, Taiwan, 2013 

- MBA. (Applied Economics), National Chung Hsing University, Taiwan, 2010 
- ศศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2548 

วิชาเอกธุรกิจเกษตร 
4. อ.ดร.กรรณิกำ  แซล่ิ่ว 

 
- Ph.D. (Agricultural Economics), National Taiwan University, Taiwan, 2015 
- MBA. (Finance), National Taiwan University, Taiwan, 2008 
- ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2548 
- วท.บ. (ธุรกิจกำรเกษตร), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2544 

5. อ.ดร.สุกจิ  กันจินะ - Dr.sc.agr. (Agricultural Communication and Extension), University of 
Hohenheim, Germany, 2015 

- M.Sc. (Agricultural Sciences), University of Hohenheim, Germany, 2005 
- รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 

6. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงำม - Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), University of Hohenheim, Germany, 2008 
- วท.ม. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 
- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2535 

2.  โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ และเปิด
โอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนวิชำโทตำมควำมสนใจ ซึ่งท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรลดลง 
จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 140 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           35 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร    12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  18 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต                                              

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 3 หน่วยกติ   1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ   1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 2 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ                ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ                  ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน                          38 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชำแกนวิทยำศำสตร์  24 หน่วยกิต 
         2.1.2 วิชำแกนเกษตรศำสตร์  8 หน่วยกิต 

       2.1.3 วิชำแกนเศรษฐศำสตร์  6 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน                      42 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชำแกนวิทยำศำสตร์  17 หน่วยกิต 
         2.1.2 วิชำแกนเกษตรศำสตร์  10 หน่วยกิต 

       2.1.3 วิชาแกนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
                                                                 15 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก                     ไม่น้อยกว่ำ 61 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชำเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.3 วิชำโท  - ไม่มี - 

 2.2 วิชำเอก            ไม่น้อยกว่ำ 56 หน่วยกิต 
            1) เศรษฐศาสตร์เกษตร 
    - วิชำเอกบังคับ                             41 หน่วยกิต 

             - วิชำเอกเลือกหรือวิชาโท   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
            2) ธุรกิจเกษตร 
    - วิชำเอกบังคับ                             41 หน่วยกิต 

             - วิชำเอกเลือกหรือวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   136 หน่วยกิต 

  
 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
 กำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์  ในครำวประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้  

1. ขอให้ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรของวิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร และวิชาเอกธุรกิจเกษตร ข้อ 2.  
จากเดิม “วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” เปลี่ยนเป็น “วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต” และให้ตัดรายละเอียดวิชาโทในข้อ 2.2 ออก แล้วน าไปเขียนแยกเป็นข้อ 2.3 เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน โดยให้ระบุข้อความ ดังนี้ 

  “2.3 วิชาโท (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวน          
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 

2. ขอให้ตรวจสอบการก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา ACC 182 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ โดยผู้แทน
ของคณะบริหารธุรกิจมีความเห็นว่า ควรก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา ACC 181 การบัญชีส าหรับผู้ที่
ไม่ใช่นักบัญชี แทน ทั้งนี้ ขอให้คณะเกษตรศาสตร์หารือไปยังคณะบริหารธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เม่ือนักศึกษาเรียนอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 คณะ
เกษตรศาสตร์ควรช่วยตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนถูกต้องตามเง่ือนไขที่
หลักสูตรก าหนดหรือไม่  
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 6.2.6    คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย จ านวน 2 ฉบับ 
 คณะเศรษฐศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 2 หลักสูตร โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 เนื่องจำกมีอำจำรย์บำงท่ำน
เกษียณอำยุรำชกำร จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ของหลักสูตรปกติ 
จ ำนวน 2 ท่ำน และหลักสูตรสองภำษำ จ ำนวน 2 ท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  
 

1.1 หลักสูตรปกติ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลสั *   1. อ.กันต์สนิี  กันทะวงศ์วาร *  - ศ.ม., มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2547 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2539 
 

2. ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กลุ  2. อ.ดร.ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์  - Ph.D.(Business Studies), Cardiff University, 
UK., 2013 

- M.Sc.(Logistics and Operation Management), 
Cardiff University, UK., 2009 

- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548   
3. รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ * 3. รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ *  - Ph.D.(Economics), Texas A&M University, 

USA, 2005 
- M.A.,(Economics), Western Michigan 

University, USA, 1997 
- วท.บ.(เศรษฐศำสตรเ์กษตร), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

, 2538  
4. ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนำกูล  4. ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนำกูล  - Ph.D.(Economics), University of Santo 

Tomas, Philippines, 1992   
- M.A.(Economics), University of San Carlos, 

Philippines, 1989 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2524 

5. อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์  5. อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์  แก้วสมพงษ์  - ศ.ด.(นำนำชำติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2556 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543  

      หมำยเหตุ * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1.2 หลักสูตรสองภาษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์   1. อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม  - ศ.ด.(นำนำชำติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

2. อ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร   2. อ.สมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร  - ศ.ม., มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2527 
- บธ.บ.(บัญชี), มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธริำช, 

2531 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2520 

3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ น่ิมอนุสสรณ์กุล * 3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  นิ่มอนุสสรณ์กลุ * - ศ.ด.(นำนำชำติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

4. อ.ดร.เชำวนำ เพชรรัตน์ * 4. อ.ดร.เชำวนำ เพชรรัตน์ * - Ph.D.(Agricultural Economics), Oklahoma 
State University, USA, 2011 

- ศ.ม.(เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ), มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ, 
2545 

 
- ศ.บ.(เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ), มหำวิทยำลัย

กรุงเทพ, 2540 
5. อ.ดร.มำโนช โพธำภรณ ์ 5. อ.ดร.มำโนช โพธำภรณ ์ - Ph.D.(Agricultural and Resource Economics), 

University of Hawaii, USA, 2005 
- M.A.(Economics), University of Hawaii at 

Manoa, USA, 1991 
- วท.ม.(พัฒนำกำรเศรษฐกิจ), สถำบันบัณฑิต-พัฒนบ

ริหำรศำสตร์, 2530 
- B.A.(Economics and Geography), Punjab 

University, India, 1981 
      หมำยเหตุ * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 ทั้งนี้ คณะเศรษฐศำสตร์แจ้งว่ำ  รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตรสองภำษำที่เสนอขอเปลี่ยนแปลง 
จ ำนวน 1 รำย คือ อ.ดร.วรัทยำ ชินกรรม มีชื่อปรากฏซ้ ากับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ซึ่งขณะนี้หลักสูตรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยำลัย 
 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 มีกำร
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 ท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.จารึก  สิงหปรีชา * 
 

1.  อ.ดร.กรรณิการ์  ดวงเนตร * 
 

- Ph.D.(Agricultural Economics), Texas A&M 
University, USA, 2015 

- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2553 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552 

2. ผศ.ดร.ประพัฒชนม์  จริยะพันธุ์* 2. ผศ.ดร.ประพัฒชนม์  จริยะพันธุ์* - Ph.D. (Economics), University of Manchester, 
UK., 2002 

- M.A. (Macroeconomics), University of Liverpool, 
UK., 1996 

- ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ),จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2538 

- M.A. (Food Policy and Community Trade), 
University of Wales, UK., 1991 

- ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2530 
3. ผศ.ดร.นลิตรำ  ไทยประเสริฐ 
 

3. ผศ.ดร.นลิตรำ  ไทยประเสริฐ 
 

-  Ph.D. (International Development), Nagoya 
University, Japan, 2006 

-  M.A. (International Development), Nagoya 
University, Japan, 2003 

- ร.บ. (รัฐศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2542    
 

4. อ.ดร.ณพล  หงสกุลวสุ 4. อ.ดร.ณพล  หงสกุลวส ุ - Ph.D. (Economics), Texas A&M University, USA, 
2015 

- ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 

5. อ.สุชำติ  พรหมขัติแก้ว 
 

5. อ.สุชำติ  พรหมขัติแก้ว 
 

- M.A. (Economics), Eastern Michigan University, 
USA, 1998 

- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 
      หมำยเหตุ * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560    
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558 และ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์เสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 6.2.7   คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย    
           ฉบับปี พ.ศ. 2556  

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะไทย หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 ท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  ผศ.เธียรชำย  อักษรดิษฐ์ * 1. ผศ.เธียรชำย  อักษรดิษฐ์ *  - ศศ.ม.(ภูมภิำคศึกษำ) มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2545 
- ศป.บ.(ศิลปะไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2532 

2. รศ.อัศวิณีย์ หวำนจริง * 2. รศ.อัศวิณีย์ หวำนจริง * - ศ.ม.(ศิลปไทย), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2539 
- ศป.บ.(ศิลปไทย), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2535 

3. ผศ.ภำณุพงษ์  เลำหสม 3. ผศ.ภำณุพงษ์  เลำหสม - ศป.บ.(ประยุกต์ศิลปศึกษำ), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 
2529 

4. ผศ.พิชญำ  สุ่มจินดำ 4. ผศ.พิชญำ  สุ่มจินดำ - ศศ.ม.(ประวัติศำสตร์), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 
2547 

- น.บ., มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2542 
5. อ.ดร.วรนันท์  โสวรรณี 5. อ.สุรชัย  จงจิตงาม - ศศ.ม.(ปรัชญำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2548 

- ศป.บ.(ศิลปะไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 
      หมำยเหตุ * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ โดยกำรแจ้งเวียน
ตำมบันทึกที่ ศธ 6593(12)/ว 39 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
ตามที่คณะวิจิตรศิลป์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 6.2.8   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดวิชาโทอัญมณีวิทยา (Gemology) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป   

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดวิชำโทอัญมณีวิทยำ (Gemology) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป และขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

- วิชาโทอัญมณีวิทยา (Gemology)  
ให้เรียนจ ำนวน  15  หน่วยกิต  ดังนี้ 

  GEM   101, 233, 234, 235, 236, 244, 262, 321, 323 และ 362 
 

 กำรเปิดสอนวิชำโทดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนวิชาโทอัญมณีวิทยา (Gemology) ส าหรับ
นักศึกษาทั่วไป และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ขอให้คณะ
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วิทยาศาสตร์จัดกลุ่มวิชาใหม่ โดยให้แยกเป็นกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก ก่อนจัดท าเป็นประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

 7.1   การก าหนดใหห้ลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิตจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ 

 ตำมท่ีผู้แทนจำกคณะนิติศำสตร์ขอหำรือที่ประชุมเก่ียวกับกำรระบุข้อมูล “กลุ่มของหลักสูตร” ใน มคอ. 2 ว่ำ 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิตจัดอยู่ในกลุ่มวิชำกำร หรือกลุ่มวิชำชีพ เนื่องจำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรก ำหนดชื่อปริญญำ พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้สำขำวิชำนิติศำสตร์เป็นปริญญำประเภทวชิำชพี แต่สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งที่
เปิดสอนสำขำวิชำนิติศำสตร์มีควำมเห็นว่ำควรจัดอยู่ในกลุ่มวิชำกำร และประธำนที่ประชุมได้มอบหมำยให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำหำรือเรื่องดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ นั้น 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้หำรือไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแล้ว และได้รับกำรชี้แจงว่ำ กำรจัด
กลุ่มของหลักสูตรว่ำเป็นหลักสูตรวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้น ให้ยึดตำมชื่อปริญญำที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิตของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จัดอยู่ในกลุ่มวิชำชีพ 
 
ปิดประชุมเวลา  16.55 น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                   เทพพร  สุค ำวัง                                                            พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม     
 
 

  
 
 


