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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 10/2559 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ. ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
5. รศ.ดร.ทิพำพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย   กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง    รองคณบดี วิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 
7. อ.ดร.ปฏิสนธิ์   ปำลี  แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมกำร 
8. อ.ขนิษฐกัญญำ วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
9. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
10. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมกำร 
11. นำงนวยนำฎ เดือนจันทร์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร 
12. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ดร.พีรพล จิรำพงศ์          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์    กรรมกำร  
14. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
15. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
16. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
17. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
18. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
19. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
21. รศ.ดร.ปิยะลักษณ ์ พุทธวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร  
22. ผศ.ดร.เชำวลิต สัยเจริญ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
23. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
24. นำงสุนทรี โตวัฒน์นิมิต แทนรองคณบดี คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
25. อ.ศักดิ์ชำย  จินะวงค ์  แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
26. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
27. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์และวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์  
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2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ. JAN DEVLEESCHAUWER   อำจำรย์ประจ ำ คณะวิจิตรศิลป์ 
2. ผศ.อัษฎำ  โปรำณำนนท์ อำจำรย์ประจ ำ คณะวิจิตรศิลป์ 
3. น.ส.มัลลิกำ  กัญญธ์พำณิชย์ พนักงำนปฏิบัติงำน คณะเศรษฐศำสตร์ 
4. นำงพัชริภำ ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. น.ส.มธุรส กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. น.ส.ธิดำรัตน์ พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7. น.ส.ปนัดดำ ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา    13.40   น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

1.1   ผลการด าเนินงานตามโครงการเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ขอควำมร่วมมือให้คณะ/วิทยำลัยด ำเนินกำรตำมโครงกำรเชิงนโยบำยเพ่ือพัฒนำควำมรู้
และทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี โดยก ำหนดให้กระบวนวิชำเอกของแต่ละหลักสูตรมีกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 10 % นั้น 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเชิงนโยบำยเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะ
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรีไปยังทุกคณะ/วิทยำลัย และได้สรุปข้อมูลจ ำนวนกระบวนวิชำเอกของแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 และจ ำนวนกระบวนวิชำเอกที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 10 %  ของทุกคณะ/วิทยำลัย ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2  ผลการสอบภาษาอังกฤษ CMU-ePro ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ตำมที่มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี โดยจัดท ำ
โครงกำรเพื่อรองรับนโยบำยดังกล่ำว ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
1) โครงกำรเชิงนโยบำย ให้คณะก ำหนดอย่ำงน้อย 10-20% ของกระบวนวิชำเอกที่เปิดสอนในคณะให้มี

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ   
2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมม่ันใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสอนส ำหรับอำจำรย์  
3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำนให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 4  
4) กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำโดยส่วนงำน ซึ่งเป็นโครงกำรเชิงกิจกรรมที่จัดขึ้นในคณะ 

มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ชัดเจน 
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5) กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษวิชำชีพส ำหรับนักศึกษำ โดยจัดท ำสื่อกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ on line 
เน้นภำษำอังกฤษวิชำชีพ : CMU-ITSC-Enconcept E-Academy 

2. โครงการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) 
1) กำรสอบ CMU-ePro ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 เพ่ือทรำบระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
2) กำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนที่สำมำรถ

เที ยบ เคี ย งผลกั บ  Common European Framework of Reference for Language ส ำห รั บ
นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย เพื่อทรำบผลสัมฤทธิ์ด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำข้อสอบ คำดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยได้จัดสอบ CMU-ePro เพ่ือวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ดังนี้ 

1. การจัดสอบ CMU-ePro ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มีกำรจัดสอบระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2559 โดยมีนักศึกษำชั้นปีที่ 1 เข้ำสอบ จ ำนวน 

6,615 คน จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 6,970 คน (ขำดสอบ 355 คน) ข้อสอบประกอบด้วย 5 ส่วน คือ listening 
(20), oral expression (10), reading (35), vocabulary (10) และ grammar & written expression (25) 

2. การจัดสอบ CMU-ePro ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
มีกำรจัดสอบระหว่ำงวันที่ 27-28 สิงหำคม 2559 โดยมีนักศึกษำชั้นปีที่ 4 เข้ำสอบ จ ำนวน 4,927 คน 

จำกนักศึกษำทั้งหมด 5 ,518 คน (ขำดสอบ 591 คน) ข้อสอบประกอบด้วย 5 ส่วน คือ listening (20), oral 
expression (10), reading (35), vocabulary (10) และ grammar & written expression (25) 

 ซึ่งฝ่ำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยได้สรุปผลกำรสอบ CMU-ePro ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เพ่ือ
เสนอใหท้ี่ประชุมรับทรำบ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมรับทราบผลการสอบภาษาอังกฤษ CMU-ePro ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีข้อสังเกตว่ามี
นักศึกษาขาดสอบจ านวนมาก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสอบเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
หรือไม่  ซึ่งฝ่ายวิชาการขอรับข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อน าเสนอคณะท างานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาต่อไป   
  
1.3   รายชื่อกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 

 วิทยำลัยนำนำชำติ ในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบในกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรเปิดสอนกระบวนวิชำ
ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปส ำหรับหลักสูตรนำนำชำติในระดับปริญญำตรี ได้เสนอรำยชื่อกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปที่เปิดสอนส ำหรับหลักสูตรนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 และข้อมูลกำรเปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 และภำค
กำรศึกษำที่ 2 มำเพ่ือทรำบ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ทั้งนี้ วิทยำลัยนำนำชำติได้มีหนังสือที่ ศธ 6593(22)/ว 410 ลงวันที่  12 กันยำยน 2559 แจ้งขอควำมอนุเครำะห์
ให้ทุกคณะ/วิทยำลัย แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปิดเพ่ิม/ลด/เปลี่ยนแปลงกำรเปิดสอนกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ส ำหรับหลักสูตรนำนำชำติ ให้วิทยำลัยนำนำชำติทรำบ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลและน ำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยำลัย
นำนำชำตติ่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       

 ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 845  ลงวันที่ 12 กันยำยน 2559 
นั้น 

ที่ประชุม ได้แจ้งขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ดังนี้ 
1. หน้ำ 1 รำยชื่อผู้มำประชุมล ำดับที่ 19 แก้ไขต ำแหน่งทำงวิชำกำร จากเดิม “ผศ.” เปลี่ยนเป็น “รศ.” 
2. หน้ำ 2 ระเบียบวำระท่ี 1.1  บรรทัดที่ 3 ให้ตัดข้อควำม  “และระดับบัณฑิตศึกษำ”  ออก 
3. หน้ำ 24 ระเบียบวำระที่ 7.2  บรรทัดที่ 2 แก้ไขค ำว่ำ “ตำรำงสอบสอบกลำงภำค” เป็น “ตำรำงสอบกลำง

ภำค”    

 เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง       

 สืบเนื่องจำกคณะวิทยำศำสตร์ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 
สิงหำคม 2559 ได้มีมติให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว นั้น 

 มหำวิทยำลัยได้น ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เสนอสภำ
วิชำกำรพิจำรณำ ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 ซึ่งสภำวิชำกำรได้พิจำรณำแล้ว มีมติ
เห็นชอบในหลักกำร โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กำรเพ่ิมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรว่ำ กำรก ำหนดระดับคะแนนผลกำรสอบภำษำอังกฤษ 
TOEFL, IELTS, CMU-eTEGS, หรือ CU-TEP ค่อนข้ำงต่ ำมำก ไม่เหมำะสมที่จะก ำหนดเป็นเงื่อนไขกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี  เห็นควรให้ตัดเกณฑ์ดังกล่ำวออก หรือปรับระดับคะแนน
ผลกำรสอบแต่ละประเภทให้สูงขึ้น  

2. ในอนำคต ควรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรสำขำวิชำคณิตศำสตร์ให้สำมำรถบูรณำกำรร่วมกับหลักสูตร
สำขำวิชำอ่ืนได้ โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรให้เอื้อต่อหลักสูตรสำขำวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวให้คณะวิทยำศำสตร์ทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไปแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย         

5.1    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคการศึกษา 

 เนื่องด้วยในกำรจัดสอบกลำงภำคกำรศึกษำส ำหรับกระบวนวิชำระดับปริญญำตรีที่ผ่ำนมำ เกิดปัญหำเกี่ยวกับ
กำรจัดสอบที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำ เนื่องจำกมีหลำยกระบวนวิชำแจ้งก ำหนดวัน -เวลำสอบให้นักศึกษำทรำบล่ำช้ำ
และจัดสอบตรงกับกระบวนวิชำอ่ืน ท ำให้นักศึกษำต้องท ำเรื่องขอเลื่อนสอบในกระบวนวิชำที่มีเวลำสอบตรงกัน หำกไม่
สำมำรถขอเลื่อนสอบได้ นักศึกษำจะต้องถอนกระบวนวิชำโดยได้รับอักษร W และไม่สำมำรถลงทะเบียนกระบวนวิชำ
อ่ืนทดแทน  
 ที่ประชุมได้พิจำรณำหำรือเกี่ยวกับแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว และได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัด
สอบกลำงภำคกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. ขอควำมร่วมมือทุกคณะ/วิทยำลัย ก ำหนดวัน-เวลำสอบกลำงภำคกำรศึกษำของกระบวนวิชำต่ำงๆ ล่วงหน้ำ 
และแจ้งไปยังส ำนักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือเผยแพร่ให้นักศึกษำทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรลงทะเบียน หำก
กระบวนวิชำใดไม่สำมำรถก ำหนดล่วงหน้ำได้ ขอให้อำจำรย์ผู้สอนกระบวนวิชำนั้นแจ้งก ำหนดวัน -เวลำสอบ
ให้นักศึกษำได้รับทรำบภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกเปิดภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ กำรก ำหนดวัน -เวลำสอบจะต้อง
ไม่ตรงกับกระบวนวิชำ ที่ได้มีกำรประกำศให้นักศึกษำทรำบล่วงหน้ำไปแล้ว กรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ 
ให้เป็นกำรบริหำรจัดกำรภำยในคณะ/วิทยำลัย โดยขอให้พิจำรณำก ำหนดวัน-เวลำสอบของกระบวนวิชำเอก
ภำยในคณะ/วิทยำลัย ไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับกระบวนวิชำพ้ืนฐำน  และจัดท ำเป็นประกำศของคณะ/วิทยำลัย  ส่ง
ให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ยึดหลักในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษำให้มำกที่สุด 

2. หำกกระบวนวิชำใดมีควำมจ ำเป็นต้องจัดสอบกลำงภำคกำรศึกษำนอกเหนือจำกก ำหนดวันสอบตำมปฏิทิน
กำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ ขอให้คณะ/วิทยำลัยท ำเรื่องเสนอขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติ
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

6.1    คณะเภสัชศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร 
 บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)     

 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนระเบียบวำระนี้ไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป เนื่องจำกไม่มีผู้แทนจำกคณะเภสัช
ศำสตร์เข้ำร่วมประชุม 
 
6.2   คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่      

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. PSY 314    Criminal Psychology    3(3-0-6) 
  Pre :   PSY 103 or PSY 110 

2. PSY 317    Psychology for Human Potential Development    3(3-0-6) 
  Pre :   PSY 103 or PSY 110 
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กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PSY 314 และ PSY 317 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.3    คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 3  กระบวนวิชำ  ดังนี้  

  1.  MATS 315 Materials Characterization Techniques      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม MATS 202; and PHYS 188; or PHYS 198 and PHYS 199 
 เปลี่ยนเป็น MATS 202 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ MATS 315 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

  2.  STAT 271 Elementary Statistics for Social Sciences 1      
-   เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำ และ Curriculum Mapping        

ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  3.  STAT 272 Elementary Statistics for Social Sciences 2      
-   เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำ และ Curriculum Mapping        

ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ STAT 271 และ STAT 272 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
คณะวิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MATS 315  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1            

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  STAT 271 และ STAT 272 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ระบุกลุ่มผู้เรียนให้ชัดเจน โดยอาจ
ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเป็น “ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
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6.4   คณะเทคนิคการแพทย์ขอปิดสอนกระบวนวิชา   

 คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชำ จ ำนวน 17 กระบวนวิชำ โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชำไว้และ
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป โดยคณะเทคนิคกำรแพทย์ได้ตรวจสอบแล้ว
ว่ำ กำรปิดกระบวนวิชำดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำ เนื่องจำกเป็นกระบวนวิชำในหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกิจกรรมบ ำบัด หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ. 2542 และฉบับ พ.ศ. 2548 ซึ่งไม่มีนักศึกษำตกค้ำงแล้ว 
ดังนี้ 

1. OT 221   Basic Clinical Assessment for Occupational Therapy Student 
2. OT 222 Basic Clinical Assessment for Occupational Therapy Students 
3. OT 262 Occupational Therapy in Physical Dysfunction I 
4. OT 321 Activities of Daily Living for Handicapped 
5. OT 329 Observation in Occupational Therapy in Clinics 
6. OT 330 Research Methodology for Occupational Therapy Student 
7. OT 342 Occupational Therapy Practice 1 
8. OT 361 Occupational Therapy in Dysfunction 2 
9. OT 362 Occupational Therapy in Dysfunction 3 
10. OT 372 Occupational Therapy in Pediatric Conditions 
11. OT 392 Occupational Therapy for the Elderly 
12. OT 401 Clinical Reasoning in Occupational Therapy 
13. OT 402 Occupational Therapy Administration and Ethics 
14. OT 426 Occupational Therapy in Community Practice 
15. OT 434 Occupational Therapy Seminar 
16. OT 443 Occupational Therapy  Practice 2 
17. OT 444 Occupational Therapy  Practice 3 

กำรปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิคกำรแพทย์   ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา OT 221, 222, 262, 321, 329, 330, 342, 
361, 362, 372, 392, 401, 402, 426, 434, 443 และ 444  โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.5   คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่      

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- MGMT 330    Meditation for Business Leaders    3(2-2-5) 
  Pre :   None 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2559 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา MGMT 330 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  ตามที่ เสนอ และให้คณะบริหารธุรกิจปรับแก้ไข
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3 และข้อ 4 และเนื้อหากระบวนวิชาให้ชัดเจน โดยเพิ่มข้อความที่เน้นในเชิงธุรกิจ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ยึดหลักในการจัดการศึกษาโดยให้คณะที่มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านใด เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านนั้นให้แก่
หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านปรัชญา ดังนั้น หากในอนาคต
คณะมนุษยศาสตร์มีความพร้อม ก็สามารถด าเนินการเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชานี้ได้  
 
6.6  คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนระเบียบวำระนี้ไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป เนื่องจำกไม่มีผู้แทนจำกคณะ
เกษตรศำสตร์เข้ำร่วมประชุม 
 
6.7   คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา     

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ  ดังนี้ 
1) PHTO 103   History of Photography    3(3-0-6) 
  Pre :   None 

2) PHTO 345   Research Methodology for Photography    3(3-0-6) 
   Pre :   Third year standing or consent of the department 

  กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบ ริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์             
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ซึ่งส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ 
รหัสกระบวนวิชำที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ำกับรหัสกระบวนวิชำที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชำที่ปิดสอนไปแล้ว 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ  ดังนี้ 
1) PART 204 Landscape Painting 

- เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต และจ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติกำร 
จากเดิม  3(1-4-4) / 60 ชั่วโมงปฏิบัติกำร 
เปลี่ยนเป็น 3(1-6-2) / 90 ชั่วโมงปฏิบัติกำร 

2) PART 333 Seascape Painting 
-  ขอเปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผลกระบวนวิชำ โดยเพิ่มอักษรล ำดับขั้น P 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2559 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา PHTO 103 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 2 โดยแก้ไขค าว่า “แยกแยะ” เป็น 
“ระบ”ุ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHTO 345 โดยให้ มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  2                    
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PART 204 โดยให้ มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  2             
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

4. ให้ยกเลิกการเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา PART 333 เนื่องจากลักษณะกระบวนวิชาไม่สอดคล้องกับ
การให้อักษร P ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า กระบวนวิชา PART 333 มีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นลักษณะเฉพาะ ท าให้ไม่สามารถส่งผลการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทิน
การศึกษาได้ จึงเห็นควรให้คณะวิจิตรศิลป์ท าหนังสือเสนอขออนุมัติส่งผลการศึกษากระบวนวิชา PART 
333 หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 

 
6.8   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่      

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- CPE 461    Visual and Interactive Programming    3(3-0-6) 
  Pre :   CPE 102 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์           
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559     

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา CPE 461 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และขอให้แก้ไขค าว่า “ออบเจกท์” เป็น “วัตถุ” ก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.9   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย จ านวน 8 หลักสูตร 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย จ ำนวน 8 หลักสูตร 
ดังนี้   

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี   พ.ศ. 
2558   
มีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมใน

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 
เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ ขอใช้ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
เป็นชุดเดียวกัน 

2. แขนงวิชำไฟฟ้ำสื่อสำร ตัดชื่อ อ.จิรศักดิ์  วิลำสเดชำนนท์, อ.อดิศักดิ์  ใจศิลป์ และ ผศ.ดร. วรพจน์  -
เสรีรัฐ ออก 
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3. แขนงวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ตัดชื่อ ผศ.พันธุ์ธำดำ นรำกร , ผศ.กัมปนำท รตเวสสนันท์ และ อ.ธนวิชญ์             
ชุลิกำวิทย์ ออก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม  (ภาคปกติ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม  (ภาคพิเศษ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ชุดใหม่ 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

แขนงวิชาไฟฟ้าสื่อสาร 
ผศ.ดร.บุญศรี แก้วค ำอ้ำย * 

 
อ.พีรพนธ์ อนุสำรสุนทร * 

 
ผศ.ดร.บุญศรี แก้วค ำอ้ำย * 
  

 
-  Ph.D. (Automatic Control and 

Systems Engineering), University of 
Sheffield, UK, 2008  

-  M.Eng.Sc. (Electrical Engineering), 
University of New South Wales, 
Australia, 2002 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

อ.จิรศักด์ิ วิลาสเดชานนท์ * 
  

อ.อดิศักด์ิ ใจศิลป์ * 
 

อ.พีรพนธ์ อนุสำรสุนทร * 
  

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552 

- B.Eng. (Electrical Engineering), 
University of Canterbury,                  
New Zealand, 1993 

ผศ.ธรำดล โกมลมิศร์ 
  

ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ * 
 

ผศ.ธรำดล โกมลมิศร์ * 
  

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2535 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2530 

แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ผศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ * 
  

 
ผศ.พันธุ์ธาดา นรากร * 
  

 
ผศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ * 
 
 

 
- M.S. (Electrical Engineering), 

Clemson University, USA, 1997 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), สถำบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง, 2537 

ผศ.กัมปนาท รตเวสสนันท์ * 
                

  

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ * 
    
  

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ * 
  

- M.Eng. (Electrical Engineering), 
Tokyo Institute of Technology, 
Japan, 1998 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2535 

 
อ.ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ 
  

อ.ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ 
  

อ.ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ * 
 

- M.S. (Electrical Engineering), Asian 
Institute of Technology, 2001 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. 2540 
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หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558   
มีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมใน

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ ขอใช้ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

เป็นชุดเดียวกัน 
2. ตัดชื่อ อ.อรรฆพจน์ วงศ์พ่ึงไชย, รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยำ, รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล และ อ.ณรงค์              

เพชรชำรี ออก  
3. เพ่ิมชื่อ ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม  (ภาคปกติ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม  (ภาคพิเศษ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ชุดใหม่ 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์* 
                     

รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา 
 

ผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ*์ -  D.Eng. (Industrial Engineering 
and Management), Asian 
Institute of Technology, 
Thailand, 2009  

-  M.Eng. (Industrial Engineering 
and Management), Asian 
Institute of Technology, 
Thailand, 2005  

-  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545  

รศ.ดร.วิมลิน เหล่ำศิริถำวร*  
 

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล 
 
 

รศ.ดร.วิมลิน เหล่ำศิริถำวร* 
    
 

-  Ph.D. (Manufacturing 
Engineering and Operations 
Management), University of 
Nottingham, UK, 2004  

-  M.Sc. (Engineering Business 
Management), University of 
Warwick, UK, 2001  

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร), 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2540  

อ.ดร.สำลินี สันติธีรำกุล  
 

อ.ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ 
 

อ.ดร.สำลินี สันติธีรำกุล  
 

-  Ph.D. (Informatique) University 
Lyon 2, France, 2014 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม  (ภาคปกติ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม  (ภาคพิเศษ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ชุดใหม่ 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

-  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2547 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 

อ.อรรฆพจน์ วงศ์พ่ึงไชย 
    
 

อ.ณรงค์ เพชรชารี 
 

อ.ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ 
 

- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี, 
2555 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

  ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ 
 
 

 

-  D.Eng. (Manufacturing 
Engineering), Musashi Institute 
of Technology, Japan, 2004 

-  M.Eng. (Manufacturing 
Engineering), Musashi Institute 
of Technology, Japan,1998 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร),
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2533 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์                
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555   
มีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตร โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 
จากเดิม  อำจำรย์ ดร.ปำรเมศ  วิระสันติ 
เปลี่ยนเป็น  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์กษิต  ระมิงค์วงศ์ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.ดร. ภำสกร แช่มประเสริฐ* 
  

อ.ดร. ภำสกร แช่มประเสริฐ* 
  

- Ph.D. (Computer Science), 
University of Massachusetts at 
Boston, USA, 2011 

- M.Sc. (Computer Science), 
University of Massachusetts at 
Boston, USA, 2006 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2541   

ผศ.ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต* 
  

ผศ.ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต* 
  

- Ph.D. (Communications and 
Integrated Systems), Tokyo 
Institute of Technology, Japan, 
2006 

- M.Eng. (Communications and 
Integrated Systems), Tokyo Institute 
of Technology, Japan, 2003 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่  2542    

อ.ดร.ปารเมศ วิระสันติ 
  

รศ.ดร.ศักด์ิกษิต ระมิงค์วงศ์ 
 

- Ph.D.(Computer Science),The 
University of New England, 
Australia, 2009 

- M.Sc. (Information Technology for 
Manufacture), University of 
Warwick, UK, 1999 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2540 

ผศ.ดร.สันต ิพิทักษ์กิจนุกูร 
  

ผศ.ดร.สันต ิพิทักษ์กิจนุกูร 
  

- Ph.D. (Computer Science & 
Engineering), University of Norith 
Texas,Denton,Texas USA, 2009 

- M.S. (Electrical Engineering), 
Southern Methodist University, 
USA, 2005 

- B.S. (Electrical Engineering), 
Southern Methodist University, 
USA, 2003 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Asst.Prof.Dr.Kenneth John Cosh  
 (505680865) 

Asst.Prof.Dr.Kenneth John Cosh  
 (505680865) 

- Ph.D.(Computer Science), Lancaster 
University, UK, 2004 

- B.B.A. (Business Management), 
Lancaster University, UK,1999 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์           
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2555   
มีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป ดังนี้ 
จากเดิม  Dr.Carlos O.Maidana 
เปลี่ยนเป็น  อ.ดร.ปวรุตม์ จงชำญสิทโธ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

รศ. ดร.ระดม พงษ์วิฒิธรรม* 
 
 

รศ. ดร.ระดม พงษ์วิฒิธรรม* 
 
 

- Ph.D. (Electrical Engineering and 
Computer Science), Case Western 
Reserve University, USA, 2003                                             

- M.Sc. (Mechanical Engineering), 
Strens Institute of Technology, USA, 
1997               

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) , จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2537 

ผศ.ดร.อนุชำ พรมวังขวำ* 
 

ผศ.ดร.อนุชำ พรมวังขวำ* 
        
 
 
 
  

- Ph.D. (Mechanical Engineering), 
Virginia Polytechnic Institute & State 
University, USA, 1998                                                   

- M.Eng. (Energy), AIT, 2532                                                  
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2529 
Dr.Carlos O. Maidana 
 

อ.ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ 
  

- Doctorat d’Universite’ en Genie 
Mecanique, Universite’ Blaise Pascal, 
France, 2015 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2553 

Assoc.Prof.Dr. Matthew Owen   
Thomas Cole 

Assoc.Prof.Dr. Matthew Owen   
Thomas Cole 

- Ph.D. (Mechanical Engineering), 
University of Bath, UK, 1999                                   

-  M.S. (Dynamics and Control), 
University of Bath,UK, 1995                                              

- B.Art. (Natural Sciences Tripos, 
Physics), Cambridge University, UK, 
1994 

Dr.James Christopher Morn  Dr.James Christopher Morn  - Ph.D. (Mechanical Engineering), 
Massachusetts Institute of 
Technology, USA, 2001                 

- M.S. (Mechanical Engineering), 
Massachusetts Institute of 
Technology, USA, 1996             

- B.S. (Mechanical Engineering), 
University College Dublin, Ireland, 
1994 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์          
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 

 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 

2553  

มีกำรเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5306.... ถึง 
5506.... ที่เรียนในหลักสูตรดังกล่ำว ได้มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดย
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. CE 438    Rail Engineering 3(3-0-6) 
2. CE 475   Temporary Structures and Underground Work 3(3-0-6)  
3. CE 476   Road and Track Foundation Design  3(3-0-6) 
4. CE 477   Designing with Geosynthetics  3(3-0-6)                                       

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 
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6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2557 

มีกำรเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5606.... เป็น
ต้นไป ได้มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. CE 438    Rail Engineering 3(3-0-6) 
2. CE 475   Temporary Structures and Underground Work 3(3-0-6)  
3. CE 476   Road and Track Foundation Design  3(3-0-6) 
4. CE 477   Designing with Geosynthetics  3(3-0-6)                                       

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 
 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

มีกำรเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ  

- CPE 461    Visual and Interactive Programming 3(3-0-6) 

เพ่ือให้นักศึกษำรหัส 5306... ถึง 5706... ที่เรียนในหลักสูตรดังกล่ำว  ได้มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป  

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 

 
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 

พ.ศ. 2558 

มีกำรเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ  

- CPE 461    Visual and Interactive Programming 3(3-0-6) 

เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5806.... เป็นต้นไป ได้มีโอกำสเลือกเรียนกระบวนวิชำที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ประกอบวิชำชีพ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป  

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี   
พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2557 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี   
พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 
6.10    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558  และ  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 

 วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนนิเมชันและเกม 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558  และ  สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่และเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557  โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2558  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

แขนงแอนนิเมชัน 
อ.คงทัต ทองพูน * 

 
อ.ณัฐ  จันทสิงห์*  
 

 
- ศป.ม.(นฤมิตศิลป์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548 
- ศป.บ. (กำรถ่ำยภำพ), สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง, 2542 
อ.กลวัชร คล้ายนาค* 
 

อ.ดร.อรุษ  คุณเขต* 
 

- Ph.D. (Computing Science), Staffordshire 
University,UK., 2015 

- M.Arch. (Multimedia), Digital Media University 
of Adelaide, Australia, 2005 

- สถ.บ. (สถำปัตยกรรม), มหำวิทยำลัยรังสิต, 2545 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.นภ คงดี*  
 

อ.ดร.ดิษยา จูฑะศรี*  
 
 
 

- Ph.D. (Design), The University of Lancaster, 
2015 

- M.D. (Design), University of Technology,  
Australia, 2003 

- สถ.บ. (ศิลปอุตสำหกรรม), 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง, 2540 

แขนงเกม 
อ.ณัฐ  จันทสิงห์*  
 

 
อ.ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี* 
 

  
- Ph.D.(Computing Science), Staffordshire 

University, 2015 
- วศ.ม .(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 
อ.ธีรวัฒน์ ก าเนิดศิริ* อ.ดร.เกียรติกร ส าอางค์กูล* 

 
- Ph.D. (Computing Science), Staffordshire 

University,UK., 2015 
- วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 

2554 
- วศ.บ .(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 
อ.ดร.อรุษ คุณเขต* 
 

อ.ดร.กฤติยา ศักด์ิศรีสถาพร* 
    
 

- Ph.D. (Informatique), Universite Lumiere Lyon 
2, France, 2015 

- วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 

- วท.บ.(คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี   พ.ศ. 2557  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 
เป็นต้นไป 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยำกร อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยำกร - Ph.D.(Engineering), Australian National 
University, Australia, 2012 

- M.Es. (Electrical Engineering Studies), 
Queensland University of Technology, 
Australia, 2006 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- M.E.M., Queensland University of 
Technology,Australia, 2005 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 
2542 

อ.ดร.สริิกร สันติโรจนกุล* 
 

อ.ดร.สริิกร สันติโรจนกุล* 
 

- วท.ด. (กำรจัดกำรควำมรู้), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 
2555  

- วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัย
พำยัพ, 2538 

อ.ดร.อรวิชย์  ถิ่นนุกุล* อ.ดร.อรวิชย์  ถิ่นนุกุล* - ปร.ด.(วิธีวิทยำกำรวิจยั), 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2557  

- กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศกึษำ),
มหำวิทยำลยัทักษิณ, 2554 

- วท.บ. (เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร), 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2552 

อ.สมเกียรติ น่วมนำ อ.สมเกียรติ น่วมนำ - วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสำหกำร),
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2556 

- วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), 
 มหำวิทยำลยัพำยัพ, 2545 

อ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา  อ.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ - วท.ม.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ), สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง, 2545 

- วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยหัว
เฉียวเฉลมิพระเกียรต,ิ 2541 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและ
เกม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ    

7.1   แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 ตำมที่คณะมนุษยศำสตร์ได้ด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2548 ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสอบกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ
พ้ืนฐำน 2 กระบวนวิชำแรก ซึ่งเป็นกระบวนวิชำบังคับส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ดังนี้ 

1. ให้ก ำหนดจัดสอบในวันและเวลำรำชกำร 
2. ใช้ห้องเรียนของคณะมนุษยศำสตร์ อำคำรเรียนรวมส ำนักทะเบียนและประมวลผล คณะสังคมศำสตร์ และ

คณะวิทยำศำสตร์ 
3. ให้ขอควำมร่วมมือจำกทุกคณะแจ้งรำยชื่อกรรมกำรคุมสอบเพ่ิมเติม ตำมสัดส่วนของจ ำนวนนักศึกษำที่มำ

ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ ร่วมเป็นกรรมกำรคุมสอบ 
 เนื่องจำกปัจจุบัน คณะ/วิทยำลัยได้รับนักศึกษำเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ ำนวนรับขึ้นอีกใน
อนำคต ท ำให้คณะมนุษยศำสตร์ประสบปัญหำในกำรจัดสอบกระบวนวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน ซึ่งแม้ว่ำคณะ
มนุษยศำสตร์จะได้ขอควำมร่วมมือในกำรใช้ห้องเรียนของคณะต่ำงๆ เป็นสถำนที่จัดสอบเพ่ิมเติมแล้ว แต่ยังคงประสบ
ปัญหำเรื่องสถำนที่จัดสอบและกรรมกำรคุมสอบไม่เพียงพอ ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดสอบกระบวนวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย คณะมนุษยศำสตร์จึงขอเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  

 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 
2559 ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การจัดสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ก าหนดให้ วัน แรกของการสอบกลางภาค  และวันแรกของการสอบ ไล่  เป็ น วันจั ดสอบ             
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์ และขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/วิทยาลัยงด
จัดสอบในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ส านักทะเบียนและประมวลผลระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในหนังสือแจ้ง
เวียนเพื่อส ารวจก าหนดสอบกลางภาคในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

  กรณีที่คณะ/วิทยาลัยประสงค์จะจัดสอบกระบวนวิชาอ่ืนใด โดยได้พิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผล
กระทบต่อการจัดสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในเรื่องของ
กรรมการคุมสอบและห้องสอบ ก็สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

2. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ที่คณะมนุษยศาสตร์ได้ประสานขอใช้ห้องเรียนเพื่อการจัดสอบกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุญาตให้คณะมนุษยศาสตร์ใช้ห้องเรียนของคณะ/วิทยาลัยเป็นสถานที่จัด
สอบได้ โดยขอให้พิจารณาเรื่องการยกเว้นค่าใช้จ่ายด้วย 

3. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ที่คณะมนุษยศาสตร์ได้ประสานขอรายช่ือกรรมการคุมสอบ จัดส่งรายช่ือ
กรรมการคุมสอบและแจ้งให้กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดด้วย 

  
7.2   ข้อปฏิบัติในการคุมสอบของกรรมการคุมสอบ 
 ตำมที่กองพัฒนำนักศึกษำได้แจ้งเวียนข้อปฏิบัติในกำรคุมสอบของกรรมกำรคุมสอบ ไปให้ทุกคณะ/วิทยำลัย 
ได้รับทรำบและถือปฏิบัติ ตำมบันทึก ที่ ศธ 6592(6)/ว 1572 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2559 ซึ่งข้อปฏิบัติดังกล่ำวได้ผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนแล้ว นั้น 
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 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ ได้หำรือที่ประชุมว่ำ คณำจำรย์บำงท่ำนมีควำมเห็นว่ำข้อปฏิบัติใน
กำรคุมสอบดังกล่ำวมีข้อควำมที่ไม่เหมำะสม จึงเสนอขอปรับแก้ไขข้อควำม ดังนี้ 

1) แก้ไขค ำว่ำ  “ข้อปฏิบัติ”  เป็น  “ค ำแนะน ำ” 
2) ข้อที่ 10 แก้ไขข้อควำม  

จากเดิม  “ระหว่ำงคุมสอบห้ำมอ่ำนหนังสือหรือท ำกิจกรรมใด ๆ หรือส่งเสียงรบกวน หรือกลับมำ
ท ำงำนที่ห้อง ควรเดินตรวจสอบเป็นช่วงเวลำ เพื่อป้องกันกำรทุจริตสอบ”  

เปลี่ยนเป็น  “กรุณำคุมสอบอย่ำงเข้มงวดเพ่ือป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบเช่น  ห้ำมอ่ำนหนังสือหรือท ำ
กิจกรรมใดๆ หรือส่งเสียงรบกวน หรือกลับมำท ำงำนที่ห้อง” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรน าเสนอกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขข้อปฏิบัติในการคุม
สอบของกรรมการคุมสอบต่อไป 
 
7.3   การส่งเอกสารหรือเรื่องทางวิชาการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณา 

 รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แจ้งขอควำมร่วมมือให้ทุกคณะ/
วิทยำลัย ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิชำกำรในระดับปริญญำตรีเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ ท ำหนังสือแจ้งมำยังส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำก่อนวันประชุม 2 สัปดาห์ โดยขอให้
แนบรำยละเอียดและไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำด้วย เพ่ือที่ฝ่ำยเลขำนุกำรจะได้เสนอเรื่องให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำ และ
จัดท ำระเบียบกำรประชุมต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา    17.05    น. 
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