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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2557

วันศุกรท่ี 18 เมษายน 2557
ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย

ผูมาประชุม
1. ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.ทิพยรัตน นพฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ท่ีปรึกษา
3. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
4. นายวรากร คิดคํานวณ แทน ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
5. นางอัญชลี ชลิดาพงศ แทน ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
6. อ.สาคร เรือนไกล ผูชวยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
7. อ.เฉลิมพล คงจิตต รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ
8. นายประพัฒน พิละกันทา แทน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร กรรมการ
9. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ
10. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ
11. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
12. อ.ดร.พีรพล จิราพงศ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
13. รศ.นพ.ณัฐพงษ อัครผล รองคณบดีดานวิชาการ คณะแพทยศาสตร กรรมการ
14. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ
15. ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ
16. อ.ดร.สุพัฒน จิรานุสรณกุล แทน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
17. รศ.ดร.จงจินตน รัตนาภินันทชัย รองคณบดีฝายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
19. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี แทน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ
20. อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
21. ผศ.ดร.สันต สุวัจฉราภินันท รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
22. อ.ดร.ขวัญฟา ศรีประพันธ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ
23. อ.ดร.นัทมน คงเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ
24. รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
25. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
1. นางพัชริภา ศิริอาชารุงโรจน พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. น.ส.ปนัดดา ปญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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4. น.ส.ธิดารัตน พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. น.ส.นิศากร โสสิงห พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน)
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ประธานสภาพนักงาน
3. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
4. รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร
6. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
7. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และกลาวตอนรับ อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 การจัดการศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2557
ไดใหความเห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอนุมัติโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ดังรายละเอียดท่ีเสนอตอท่ีประชุม

ท่ีประชุมรับทราบ

1.2 การสอบคัดเลือกระบบโควตา และโครงการพิเศษ
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมรวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือพิจารณา

เก่ียวกับการสอบคัดเลือกระบบโควตา และโครงการพิเศษ โดยกําหนดประชุมในเดือนพฤษภาคม 2557
ท่ีประชุมรับทราบ

1.3 การปรับแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ตามมติของคณะกรรมการการศึกษา
เภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรไดเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ท่ีไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2556 ไปใหสภาเภสัชกรรมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กอนจะเสนอหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ นั้น

สภาเภสัชกรรมแจงวา คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 59(1/2557) เม่ือวันท่ี 27
กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณาแลวมีมติใหปรับแกไขหลักสูตรดังกลาวใหสอดคลองกับเกณฑของสภาเภสัชกรรม ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงผลบังคับใชของหลักสูตร
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จากเดิม ปการศึกษา 2557
เปลี่ยนเปน ปการศึกษา 2558

2. เปลี่ยนแปลงหนวยกิตกระบวนวิชา 464492 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตรในรานยาและ
โรงพยาบาล (PHARMACY JOB TRAINING IN DRUGSTORE AND HOSPITAL) โดยเปลี่ยนแปลงจํานวน
ชั่วโมงฝกปฏิบัติ ดังนี้
จากเดิม 6(0-30-0) จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติรวม 450 ชั่วโมง
เปลี่ยนเปน 6(0-27-0) จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติรวม 405 ชั่วโมง

ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามมติของคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร เรียบรอย
แลว และจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง กอนสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป

ท่ีประชุมรับทราบ

1.4 งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดจัดโครงการ “งานมหกรรมอุดมศึกษา” ในระหวางวันท่ี 23 – 24

เมษายน 2557 ณ  ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือเผยแพร
และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ สกอ. และแนะนําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยจัดเวทีประชุมวิชาการใหแก
กลุมเปาหมายไดแก นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผูปกครองและผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหสามารถเขาถึงและมีความรูความ
เขาใจงานตาง ๆ ขอมูลขาวสารดานการอุดมศึกษา และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาท่ีสนใจและสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน

ท่ีประชุมรับทราบ

1.5 โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
ในวันจันทรท่ี 19 พฤษภาคม 2557  ณ หองศรีนคร โรงแรมคุมภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพ่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานสหกิจ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ท่ีประชุมรับทราบ

1.6 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป หัวขอ “เปดโลกกวางทางปญญา วิชาศึกษาท่ัวไป”

เครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท.) ภายใตการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
การศึกษาท่ัวไป หัวขอ “เปดโลกกวางทางปญญา วิชาศึกษาท่ัวไป” ในระหวางวันท่ี 18 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  เพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนการ
สอน รวมท้ังการพัฒนาผูเรียนและผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และรายงานผลการดําเนินงานของเครือขายการศึกษา
ท่ัวไปแหงประเทศไทย ในการจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจระหวางสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
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ท่ีประชุมรับทราบ

1.7 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสรางบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง วิถีสรางบัณฑิตอุดม
คติไทยในศตวรรษท่ี 21  ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2557  ณ หองเชียงใหม ศูนยประชุมนานาชาติ   เอ็มเพรส โรงแรม ดิ
เอ็มเพรส เชียงใหม จ.เชียงใหม เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ     ในสถาบันอุดมศึกษาของ
เครือขายบัณฑิตอุดมคตไิทย เขตภาคเหนือ ไดรับแนวคิดและวิธีการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผาน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการ
สรางรายวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมในกลุมวิชาของตนเองเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตของประเทศตอไป

ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2557
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2557 โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรปรับแกไขรายงานการประชุมหนา 2 ระเบียบวาระท่ี 1.2 แกไขจาก “ครั้งท่ี 2

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2557” เปน “ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557”
เม่ือปรับแกไขแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรไดหารือท่ีประชุมวา การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษท่ีผานมา คณะไดดําเนินการขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนประจําทุกภาคการศึกษา ซึ่งบางครั้งไมสามารถแตงตั้งไดตามกําหนดเนื่องจากตองใชระยะเวลา
ในการประสานงานกับผูท่ีจะมาเปนอาจารยพิเศษ  จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาใหมีการแตงตั้งเปนรอบปการศึกษา
นั้น

ฝายวิชาการไดตรวจสอบไปยังกองบริหารงานบุคคลแลวไดรับแจงวา การเสนอแตงตั้งเปนรอบปการศึกษาไมขัด
กับระเบียบหรือขอบังคับใดๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะสามารถเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนภาคการศึกษา หรือ
ปการศึกษา ไดตามความเหมาะสม

ท้ังนี้  ท่ีประชุมเสนอวา ควรกําหนดกรอบระยะเวลาใหมีการแตงตั้งอาจารยพิเศษทุกๆ 5 ป เชนเดียวกับการ
ดําเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาหรือไม เพ่ือเปนการลดภาระงาน อยางไรก็ตาม การเสนอแตงตั้งทุกระยะ 5 ป จะทําให
ขอมูลอาจารยพิเศษไมเปนปจจุบัน เนื่องจากอาจมีอาจารยบางทานเกษียณอายุ หรือเสียชีวิตลง ประธานท่ีประชุมจึง
ขอรับเรื่องดังกลาวไปหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจะนํามาแจงในท่ีประชุมทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟงขอคิดเห็น - ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย - ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 คณะเทคนคิการแพทยขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
ฉบับป พ.ศ. 2554

คณะเทคนิคการแพทยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึง่มีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิม เปลี่ยนแปลงเปน คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,

ปท่ีสําเร็จการศึกษา
ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย* -
ผศ.ดร.อุบล  พิรุณสาร* เหมือนเดิม -
ผศ.ทศพร  พิชัยยา -
อ.ดร.ปฏิมา  ศิลสุภดล
ผศ.ดร.ดลรวี  ลีลารุงระยับ * อ.ดร.มุจลินทร  ประสานณรงค * - วท.บ. (กายภาพบําบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

- วท.ม. (สรีรวิทยาศาสตรของการออกกําลังกาย),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

หมายเหตุ *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเทคนิคการแพทย ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอตอท่ีประชุม

ท่ีประขุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2554 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557
เปนตนไป ท้ังนี้ ใหปรับแกไขการพิมพตําแหนงทางวิชาการของอาจารยจากตัวยอเปนตัวเต็ม กอนนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาตอไป

6.2 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทบริหารการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ัวไป

คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทบริหารการศึกษา (EDUCATIONAL ADMINISTRATION)  สําหรับนักศึกษาท่ัวไป
โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้

วิชาโทบริหารการศึกษา สําหรับนักศึกษาทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550

วิชาโทบริหารการศึกษา สําหรับนักศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง

ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้ ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
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1. วิชาบังคับ 12 หนวยกิต  ไดแก
EDAD 302, 304, 306 และ 313

2. วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
EDAD 300, 418 และ 421

1. วิชาบังคับ
- เหมือนเดิม -

2. วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
EDAD 300, 310, 418 และ 421

การปรับปรุงวิชาโทบริหารการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ัวไป ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2557

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทบริหารการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ัวไป โดยใหมีผล
บังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหจัดทําเปนประกาศวิชาโทเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป

6.3 คณะสังคมศาสตรขอปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2555  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2555
คณะสังคมศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
ฉบับป พ.ศ. 2555

อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิม เปลี่ยนแปลงเปน คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,

ปท่ีสําเร็จการศึกษา
รศ.ดร.สมพร  สงาวงศ* อ.ดร.ชนิดา  สุวรรณประสิทธิ์* - วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542

- วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548

- Ph.D. (Geography) University of Salzburg, 2010
อ.ดร.อริศรา  เจริญปญญาเนตร* -
อ.ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน* เหมือนเดิม -
Dr. Nithin K.Tripathi -
ดร.ธราวุธ ทิพยเดโช -

หมายเหตุ *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2555

อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิม เปลี่ยนแปลงเปน คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,

ปท่ีสําเร็จการศึกษา
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อ.ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์* อ.ชวิศ  ศรีมณี* - วท.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533
- วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551

รศ.พวงเพชร  ธนสิน* -
อ.พลภัทร  เหมวรรณ* เหมือนเดิม -
ผศ.รุงชล  บุญนัดดา* -
ผศ.ศิริ  คูอาริยะกุล* -

หมายเหตุ *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะสังคมศาสตร ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557 ดังรายละเอียดท่ีเสนอตอท่ีประชุม

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา
2557 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ใหปรับแกไขการพิมพตําแหนงทางวิชาการของอาจารยจากตัวยอเปนตัวเต็ม
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาตอไป

6.4 คณะเภสัชศาสตรขอปรบัปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2553
คณะเภสัชศาสตรเสนอขอปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาเภสัชศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2553 โดยขอเพ่ิมเติมการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีไดเขามาเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตแลว แตไมสามารถเรียนจนสําเร็จตามหลักสูตรหรือเงื่อนไขของ
สาขาวิชา หรือไมประสงคจะเรียนจนสําเร็จตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1

การปรับปรุงขอบังคับดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเภสัชศาสตร ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2555 และคณะเภสัชศาสตรไดเสนอใหกองกฎหมายตรวจสอบความ
ถูกตองเรียบรอยแลว

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาตอไป  ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา คณะเภสัชศาสตรควรช้ีแจงใหนักศึกษาไดรับทราบวา
กรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และประสงค
จะขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย แทน นักศึกษาอาจมีขอจํากัดในการนําคุณวุฒิ
ดังกลาวไปสมัครศึกษาตอ หรือสมัครงาน โดยเฉพะการสมัครเขารับราชการ เนื่องจากปริญญาดังกลาวไมมี
หลักสูตรรองรับ จึงไมไดรับการพิจารณารับทราบ/รับรองคุณวุฒิจาก สกอ. และ กพ.

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ

7.1 การเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557
ประธานแจงขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557

จากเดิม จากเดิมวันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. เปน วันอังคารท่ี 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.
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ปดประชุมเวลา 16.20 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (รองศาสตราจารยพิษณุ  เจียวคุณ)
หัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


