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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2559 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 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. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉำย รักษำกำรรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี         กรรมกำร 
8. อ.ขนิษฐกัญญำ วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
9. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
10. นำยนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
11. อ.ดร.ชำคริต โชติอมรศักดิ์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร 
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14. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
15. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดี คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
16. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
17. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
18. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
19. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
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22. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
23. อ.ดร.สุพรรณิกำ ลือชำรัศมี แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร  
24. ผศ.ดร.ยุทธนำ ทองท้วม แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
25. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
26. นำงสุนทรี โตวัฒน์นิมิต แทนรองคณบดี คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
27. ผศ.อัษฎำยุทธ  ผลภำค แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์  กรรมกำร 
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       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
29. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ปรัชญำ คัมภิรำนนท์   อำจำรย์ประจ ำ คณะวิจิตรศิลป์ 
2. ผศ.ดร.พจนำ พิชิตปัจจำ อำจำรย์ประจ ำ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
3. ผศ.ดร. พฤดี  หงุ่ยตระกูล อำจำรย์ประจ ำ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
4. นำงพัชริภำ ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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6. น.ส.ธิดำรัตน์ พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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เริ่มประชุมเวลา    13.40   น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
  
1.1   แนะน าคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 

ประธำนที่ประชุมกล่ำวต้อนรับ และแนะน ำรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรจำกคณะต่ำงๆ ที่มำปฏิบัติหน้ำที่เป็น
กรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรโดยต ำแหน่งแทนกรรมกำรท่ำนเดิม ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ 
2) อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดี คณะเกษตรศำสตร์ 
3) ผศ.ดร.ภญ.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ 
4) อ.ดร.จันทนำ สุทธิจำรี รักษำกำรแทนรองคณบดีคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

1.2   รูปแบบการเขียนชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลเรียนย้ ำให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับรูปแบบกำรเขียนชื่อกระบวน

วิชำภำษำอังกฤษ และขอควำมร่วมมือให้ทุกคณะถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ชื่อเต็มกระบวนวิชำ ให้เขียนในรูปแบบ Title Style  
2) ชื่อย่อกระบวนวิชำ หำกชื่อเต็มกระบวนวิชำมีจ ำนวนตัวอักษรรวมช่องไฟ เกิน 30 ตัวอักษร ให้ระบุชือ่

ย่อกระบวนวิชำ โดยให้เขียนในรูปแบบ CAPITALIZATION 

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       
 ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร

ประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2559 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 901 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 นั้น 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
1. หน้า 8 ระเบียบวาระท่ี 6.5  ให้ตัดมติที่ประชุมข้อที่ 1 ออก 
2. หน้า 21 ระเบียบวาระท่ี 7.2 แก้ไขข้อความใน ข้อ 2) บรรทัดสุดท้าย จากเดิม “หรือส่งส่งรบกวน” เป็น 

“หรือส่งเสียงรบกวน” 
 เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น        

4.1   การอ านวยความสะดวกในการต่อการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ของนักศึกษาต่างชาติ  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่มีนักศึกษำต่ำงชำติที่ก ำลังศึกษำอยู่ในหลักสูตรนำนำชำติ และโครงกำรแลกเปลี่ยนของ
คณะและวิทยำลัยต่ำงๆ ในแต่ละปีจ ำนวนมำกกว่ำ 400 คน  ซึ่งนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
จะต้องขอรับกำรตรวจลงตรำหนังสือเดินทำง (VISA) ประเภท Non-Immigrant “ED” จำกสถำนเอกอัครรำชทูต หรือ
สถำนกงสุลใหญ่ของไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศของตนก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อเดินทำงเข้ำประเทศไทยแล้ว 
จะสำมำรถพ ำนักอยู่ในประเทศไทยได้นำน 90 วัน หำกนักศึกษำประสงค์จะพ ำนักอยู่ในประเทศไทยต่อ จะต้องไปยื่นค ำ
ร้องขอต่อ VISA ก่อนหมดอำยุ ณ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
เชียงใหม่จะพิจำรณำอนุญำตให้อยู่ต่อได้ตำมวันที่แจ้งไว้ในค ำร้อง โดยมีระยะเวลำสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 
 เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยไม่มีหน่วยงำนกลำงที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อ VISA ให้นักศึกษำต่ำงชำติ  นักศึกษำจึงต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง โดยต้อง
เดนิทำงไปรอรับบัตรคิวเพื่อยื่นค ำร้องในยำมวิกำล ซึ่งอำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยและท ำให้นักศึกษำเกิดควำมรู้สึกในแง่ลบ
ต่อประสบกำรณ์ดังกล่ำว และอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และควำมเป็นนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 วิทยำลัยนำนำชำติจึงขอเสนอข้อมูลดังกล่ำวมำเพ่ือทรำบ และขอรับฟังควำมเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อ VISA ของนักศึกษำต่ำงชำติ เพ่ือก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ    
ที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบและมีความเห็น ดังนี้ 
1. ขอให้วิทยาลัยนานาชาติให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการต่อ VISA เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าไปก่อน โดยขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัยด าเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการต่อ VISA ในเบื้องต้นก่อนส่งให้วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัย
นานาชาติจะรวบรวมข้อมูลแล้วประสานงานกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักศึกษาต่อไป  
 ในการนี้ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอน าเรื่องดังกล่าวไปหารือคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ประธานที่ประชุมขอรับเรื่องดังกล่าวไปหารือในเชิงนโยบายร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม และหน่วยงานกลางที่สามารถดูแล
รับผิดชอบการด าเนินงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะน าผลการหารือมาแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย         

5.1    ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2559 
ไดใ้ห้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับปริญญำตรีไว้ว่ำ 
ในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชำต่ำงๆ ควรด ำเนินกำรเพ่ือให้บัณฑิตมีควำมรู้เรื่องกำรใช้ข้อมูลสถิติ โดย
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มอบหมำยให้ฝ่ำยวิชำกำรตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำและด ำเนินกำรในเรื่องนี้ และให้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำต่อสภำ
มหำวิทยำลัยในโอกำสต่อไป จึงขอหำรือและรับฟังควำมคิดเห็นของที่ประชุมเพ่ือหำรูปแบบและแนวทำงที่ตอบสนอง
นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันแล้วมีข้อสรุป ดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยสรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาทางด้าน
สถิติที่ด าเนินการโดยภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่ามีการบรรจุกระบวนวิชาสถิติไว้
ในหลักสูตรใดบ้าง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2. การพัฒนาความรู้เรื่องการใช้ข้อมูลสถิติ สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
1) บรรจุกระบวนวิชาทางด้านสถิติไว้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาแกน ของโครงสร้างหลักสูตร 
2) สอดแทรกความรู้เรื่องสถิติไว้ในเนื้อหากระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร โดยสามารถวัดผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcomes) ของแต่ละกระบวนวิชาได้ 
3) ด าเนินการในลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
5.2 การประเมินคุณภาพบัณฑิตจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้เสนอขอหำรือคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
แนวทำงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรส ำรวจคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ตัว
บ่งชี้ที่ 2.1) ปีกำรศึกษำ 2559 เพ่ือให้ผลกำรส ำรวจเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ จ ำนวนบัณฑิตที่รับกำรประเมินจำก
ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ทั้งนี้ ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำมีกำรด ำเนินกำร 2 รูปแบบ คือ 

1. คณะด ำเนินกำรส ำรวจเอง ได้แก่ คณะแพทยศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี และประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง), 
คณะเภสัชศำสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษำ), คณะสัตวแพทยศำสตร์, คณะเกษตรศำสตร์, คณะวิจิตรศิลป์ และ
วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

2. ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นผู้ส ำรวจแทนคณะ ซึ่งผลปรำกฏว่ำ 
1) บัณฑิตให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ท ำงำนไม่ครบถ้วนท ำให้ติดต่อกับผู้ใช้บัณฑิตไม่ได้ หรือบัณฑิตเปลี่ยน

งำนก่อนที่จะด ำเนินกำรส ำรวจออกไป ท ำให้บำงหลักสูตรได้รับแบบสอบถำมน้อยกว่ำร้อยละ 20  
2) บำงคณะแจ้งให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจแล้ว แต่คณะยังคงท ำกำร

ส ำรวจซ้ ำซ้อนกัน ท ำให้ผู้ใช้บัณฑิตเกิดควำมสับสนในกำรตอบแบบสอบถำม/ส่งแบบสอบถำมคืน ท ำ
ให้มีโอกำสได้แบบสอบถำมน้อยกว่ำร้อยละ 20  

3) บำงหลักสูตรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ เนื่องจำกบัณฑิตไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบภำวะกำรมีงำนท ำ, 
บัณฑิตเป็นชำวต่ำงชำติ และบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบภำวะกำรมีงำนท ำจ ำนวนหนึ่ง โดยเกือบ
ทั้งหมดศึกษำต่อและบำงส่วนไม่ท ำงำน 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาท าหนังสือสอบถามความต้องการของ
แต่ละคณะว่า คณะประสงค์จะส ารวจเอง หรือให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ส ารวจ ทั้งในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจะได้เตรียมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากคณะใดแจ้งให้ส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการแล้ว ขอความร่วมมือคณะไม่ให้ด าเนินการซ้ าซ้อนอีก 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
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1. หากคณะด าเนินการส ารวจเอง คณะสามารถก าหนดค าถามได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง
กับบริบทของคณะ และอาจท าให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากกว่าการด าเนินการ
โดยส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากคณะ/ภาควิชามีความใกล้ชิดกับบัณฑิตมากกว่า 

2. ควรปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ควรท าให้ผู้ใช้บัณฑิตรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของข้อมูล โดยอาจพิจารณาให้ค่าตอบแทนใน

การตอบแบบสอบถาม 
2) อาจใช้วิธีการส ารวจข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค าถามและค าตอบที่เหมาะสม กระชับ 

ชัดเจน 
3) ในอนาคตอาจพิจารณาด าเนินการโดยใช้ outsource  

3. เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร์คือ การอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน ซึ่งใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี โดยปีท่ี 1 และ 2 จะเป็นการเรียนตามหลักสูตร ส่วนปีท่ี 3 จะเป็น
การฝึกปฏิบัติแพทย์ประจ าบ้าน โดยยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ ดังนั้น การส ารวจความเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิตส าหรับหลักสูตรดังกล่าว อาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปเป็นพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

6.1    คณะเภสัชศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร 
 บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)     
  คณะเภสัชศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชำ และปิดสอนหลักสูตร ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

- PMPC 500   Therapeutic Drug Monitoring    3(2-2-4) 
          Pre :   PMPC 301 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559  

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 3  กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 เป็นต้นไป 

1.  PHPS 170 Cosmetics In Everyday Life 
-  เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2.  PHPC 587 Computer Applications in Pharmacy 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน   
   จากเดิม  PHPC 399  
   เปลี่ยนเป็น PHPC 399 or PMPC 391 
2) เปลี่ยนแปลง Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

3. PHPC 588 Health Media Production in Pharmacy 
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1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน   
   จากเดิม  PHPC 399  
   เปลี่ยนเป็น PHPC 399 or PMPC 391 
2) เปลี่ยนแปลง Curriculum Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559  

3. ปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 
  คณะเภสัชศำสตร์เสนอขอปิดสอนหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรดังกล่ำวเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2547 และงดรับนักศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 ทั้งนี้ คณะเภสัชศำสตร์แจ้งว่ำ นักศึกษำที่เข้ำศึกษำใน
หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ได้ส ำเร็จกำรศึกษำหมดแล้ว โดยไม่มี
นักศึกษำตกค้ำง 
  กำรขอปิดหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PMPC 500 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปี

การศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้  ที่
ประชุมมีข้อสังเกตว่าการก าหนดจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติใน
การเขียนหน่วยกิตกระบวนวิชา จึงอาจพิจารณาก าหนดเป็น 3(2-2-5)  

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PHPS 170 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้วัตถุประสงค์กระบวนวิชา จากเดิม “เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจ” เป็น “นักศึกษาสามารถอธิบาย” และปรับแก้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PHPC 587 และ PHPC 588 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

4. เห็นชอบการปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2    คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่           
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้  
 1.  AET 422 Agro-tourism Management     

1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
  จากเดิม  3(2-3-4) 
  เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
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2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 
Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 1 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์  
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559    

 2.  HORT 422 Vegetable Seed Production     
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  HORT 421  
  เปลี่ยนเป็น HORT 210 
2)  เปลี่ยนแปลง  Curriculum Mapping  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

    3.  HORT 460 Spices    
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษและภำษำไทย 
  จากเดิม  Spices 
     พืชเครื่องเทศ 
  เปลี่ยนเป็น Herbs and Spices 
     พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  HORT 210 or HORT 211 
  เปลี่ยนเป็น HORT 210 
3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 

Mapping   
     ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 2-3 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2559   

    4.  AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics   
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ  
  จากเดิม  COP EDU AGR ECON 
  เปลี่ยนเป็น COOP EDU IN AGRI ECON 
 2)  เปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 
  จากเดิม  A-F 
  เปลี่ยนเป็น S, U และอักษร P 
3)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  AGRI 290 
  เปลี่ยนเป็น AGRI 290 and fourth year standing 
4)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ   
     ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

    5.  ENT 421 Insect Transmission of Plant Diseases 
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-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  PLP 210 and PLP 212 and ENT 210 
  เปลี่ยนเป็น ENT 210 and PLP 210 

    6.  ENT 494 Selected Topics in Entomology 
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  Fourth year standing 
  เปลี่ยนเป็น Fourth year standing or consent of the department 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 4-6 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559   

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา AET 422; HORT 422, 460; ENT 421 และ 494 โดยให้มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา AEC 490 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขค าว่า “อาจารย์ผู้สอน” ใน มคอ. 4 หมวดที่ 1 
ข้อ 2.2 เป็น “คณาจารย์” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6.3    คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

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

- PDT 460 Flavor for Product Development     
   Pre  :  CHEM 206 and CHEM 236 
กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร ใน

ครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PDT 460 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6.4    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 15 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้  
 1.  ANI 321 Game Programming 1     

-    เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ  และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

 2.  ANI 352 Toy and Souvenir Product Design    
-   เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping ดัง

รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 1-2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559   

 3.  INX 270 Elementary Business Process Modeling    
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  None 
 เปลี่ยนเป็น  INX 100 

 4.  INX 310 Information Systems for Enterprise Resource Planning   
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 100 or INX 141 or MGMT 103 
 เปลี่ยนเป็น  INX 270 or consent of the department 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 5.  INX 311 Information Systems for Supply Chain and Customer Relationship  
     Management  

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 100 or INX 141 or MKTG 211 
 เปลี่ยนเป็น  INX 270 or MKTG 211 or consent of the department 

 6.  INX 312 Information Systems for Product Lifecycle  Management     
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 100 or INX 141 or MGMT 103 
 เปลี่ยนเป็น  INX 270 or MGMT 103 or consent of the department 

 7.  INX 343 Rapid Application Development  
 -  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุม 

 8.  INX 344 Computer Networks and Database Security for Organization    
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 141 and INX 243 and  INX 340 
 เปลี่ยนเป็น  INX 141 or INX 343 

 9.  INX 364 Introduction to Intellectual Capital Management    
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 260 
 เปลี่ยนเป็น  None 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุม 
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 10.  INX 420 E-Commerce  
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 240; and INX 320 or consent of the department 
 เปลี่ยนเป็น  INX 240 and INX 270; or consent of the department 
2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 11.  INX 421 Mobile Device in Business Operation 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 141 and INX 320 and INX 374 
 เปลี่ยนเป็น  INX 320 or consent of the department 
2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 12.  INX 423 Innovation for E-Tourism 
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 240 and INX 324; or  consent of the department 
 เปลี่ยนเป็น  INX 323 or consent of the department 

 13.  INX 471 Design and Analysis in Business Data Warehouse 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
 จากเดิม  INX 340 or consent of the department 
 เปลี่ยนเป็น  STAT 263 and INX 340;  or consent of the department 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

 14.  INX 480 Cooperative Education Preparation 2 
1)  เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล 
 จากเดิม  อักษร A-F 
 เปลี่ยนเป็น  อักษร S และ U  
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 15.  INX 483 Cooperative Education   
1)  เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล 
 จากเดิม  อักษร A-F 
 เปลี่ยนเป็น  อักษร S และ U  
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 3-15 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559   

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANI 321, 352; INX 270, 310, 311, 312, 343, 344, 364, 420, 
421, 423, 471 และ 480 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา INX 483 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงสหกิจศึกษาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตและการฝึกปฏิบัติงานจริง ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
6.5    คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 และ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 และสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 
โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.พวงเพชร์  ธนสิน* 
  

1. รศ.พวงเพชร์  ธนสิน* 
  

- M.A. (Geography), Ohio University,  
  U.S.A, 1983 
- M.S. (Environmental Studies),  

Ohio University, U.S.A, 1984 
- วท.บ. (ธรณีวิทยำ), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2523 
2. ผศ.รุ่งชล บุญนัดดา* 
  

2. ผศ.ดร.อัจฉรา  วัฒนภิญโญ* 
         
  

- Ph.D.(Social Sciences),  
  Wageningen University, The  
  Netherlands, 2006 
- ผ.ม. (ผังเมืองและผังภำค),   
  จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2533 
- วท.บ.(ภูมิศำสตร์),     
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2525 

3. ผศ.ศิริ  คูอาริยะกุล* 
  

3. อ.ดร.พลภัทร  เหมวรรณ* 
  

- Ph.D. (Geography), Komazawa  
  University, Tokyo, 2015 
- วท.ม. (ภูมิศำสตร์),  
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2547 
- วท.บ. (ภูมิศำสตร์),  
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2541 

4. อ.ดร.ญำณิน จิวะกิดำกำร หุยำกรณ์* 4. อ.ดร.ญำณิน  จิวะกิดำกำร หุยำกรณ์* - Ph.D. (Spatial Planning and Urban  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

         
  

         
  

  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 

5. อ.เผ่ำไทย  สินอ ำพล*   
      

5. อ.เผ่ำไทย  สินอ ำพล*   
      

- ศศ.ม. (สังคมศำสตร์),  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2557 
- วท.บ. (ภูมิศำสตร์),  
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2554 

 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย ฉบับปี  พ.ศ. 2555   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร* 
        
  

1. ผศ.รุ่งชล  บุญนัดดา* 
  

- M.Sc. (Integrated Map and  
  Geography Information Production), 
  I.T.C., The Netherlands, 1992 
- Post. Grad. Dipl. (Photogrammetry), 
  I.T.C., The Netherlands, 1984 
- วท.บ. (ภูมิศำสตร์),  
 มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2522 

2. อ.ดร.ชนิดำ  สุวรรณประสิทธ์ิ* 
  

2. อ.ดร.ชนิดำ  สุวรรณประสิทธ์ิ* 
  

- Ph.D. (Geography), University of  
  Salzburg, Austria, 2010  
- วท.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  และสิ่งแวดล้อม), มหำวิทยำลัยนเรศวร,  
  2548 
- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลัยนเรศวร,   
  2542 

3. อ.ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน* 
      

3. อ.ดร.ทวี  ชัยพิมลผลิน* 
      

- Ph.D. (Geography), University of  
  Leeds, U.K., 2010 
- M.A. (Geospatial Information),   
  RMIT University, Australia, 2002 
- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2540 
4. Dr. Nithin K. Tripathi 
  
 

4. Dr. Nithin K. Tripathi 
  
 

- Ph.D. (Remote Sensing and  
  GIS), Indian Institute of  
  Technology, Kanpur, India, 1995 
- M.Tech. (Remote Sensing),  
  Indian Institute of Technology, 
  Kanpur, India, 1987 
- B.Tech. (Civil Engineering),  
  National Institute of Technology,  
  Warangal, India, 1984 

5. ผศ.ดร.ศรำวุฒิ นิลสวัสดิ ์
          
  

5. ผศ.ดร.ศรำวุฒิ นิลสวัสดิ ์
          
  

- Ph.D. (Creative Cities, Urban  
  Information Study Course),  
  Osaka City University, Japan, 2009 
-  M.A. (Space Technology  
   Applications and Research), 
   Asian Institute of Technology, 
   Thailand, 2002 
-  วท.บ. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม),   
   มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2543 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
กำรปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2555 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559 
เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.6   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโท 

คณะมนุษยศำสตร์ขอปรับปรุงวิชำโทภำษำเกำหลี (Korean) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
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วิชาโทภาษาเกาหลี ส าหรบันักศึกษาทั่วไป 

ฉบับที่ 20/2556 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 
วิชาโทภาษาเกาหลี ส าหรบันักศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรบัปรุง 
ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
1. วิชำบังคับ  จ ำนวน  9 หน่วยกิต  ได้แก ่
       KOR 101, 102 และ 201  
2. วิชำเลือก  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต โดยเลือก  
                     เรียนจำกกระบวนวิชำดังต่อไปนี ้
    KOR 111, 112 และ 202 

ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
1. วิชำบังคับ  จ ำนวน  9 หน่วยกิต  ได้แก ่
       KOR 101, 102 และ 201  
2. วิชำเลือก  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต โดยเลือก  
                     เรียนจำกกระบวนวิชำดังต่อไปนี ้
    KOR 111, 112, 202, 231 และ 271 

 กำรปรับปรุงวิชำโทได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้ง
ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทภาษาเกาหลี (Korean) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดย
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

6.7   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2554 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะมนุษยศำสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2554 และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554   

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.วลัยพร  กำญจนกำรณุ* 
    
    

1. ผศ.วลัยพร  กำญจนกำรณุ* 
    
    

- M.A. (Japanese Linguistics), Reitaku University, 
Japan, 1999 

- ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2534 
2. อ.ธีรัช  ปัญโญ* 
 

2. อ.ธีรัช  ปัญโญ* 
 

- M.A. (Japanese Language and Culture), 
National Graduate Institute for Policy Studies, 
Japan, 2002 

- ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2535 
3. อ.ดร.พนิดำ  อนันตนำคม 
    

3. อ.ดร.พนิดำ  อนันตนำคม 
    

- Ph.D. (Cultural Anthropology), Kanazawa 
University, Japan, 2012 

- M.A. (Anthropology), Kanazawa University, 
Japan, 2006 

- ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2542 
4. Ms. Naoko  Yoshida 
 

4. Ms. Naoko  Yoshida 
 

- B.A. (Japanese Literature), Toyo University, 
Japan, 1986 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

5. Mr. Takashi  Ota 
 
 

5. Mr. Ryota  Wakasone 
 
 

- M.A.(Japanese History), Hosei University, Japan, 
2004 

- B.A. (History), Hosei University, Japan, 2002 

 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี  พ.ศ. 2556  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.อ.ดร. อรชพร พวงทอง* 
 

1.อ.ดร. อรชพร พวงทอง* 
 

- Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics),  Beijing 
Language and Culture University, China, 2014 

- M.A. (Curriculum and Teaching Methodology), 
Beijing Language and Culture University, China, 
2009 

- ศศ.บ (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547                                                                                                                                            
2. Dr. Khun Nghia* 
 

2. Dr. Khun Nghia* 
 

- Ph.D. (Theoretical,Descriptive and Automatic 
Linguistics), University Paris 7–Denis Diderot, 
France, 2007 

- M.A. (Theoretical, Descriptive and Automatic 
Linguistics), University Paris 7–Denis Diderot, 
France, 2001 

- M.A. (Linguistic and Chinese language), Beijing 
Language and Culture University, China, 2000 

- B.A. (Sinology), Beijing Language and Culture 
University, China, 1997 

3. อ.มาริสา แซ่เฉิง 
 
 

3. อ.ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม - Ph.D. (Chinese Philology), East China Normal 
University, China, 2015 

- M.A. (Teaching Chinese as a Second Language), 
National Taiwan Normal University, China, 2011 

- ศศ.บ. (ภำษำจีน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551 
4. Ms. Dai Kaili 
   

4. อ.พิมวรินทร์  ศิริศรีสุดากุล 
 

- M.A. (Linguistics and Applied Linguistics), Yunnan 
Normal University, China, 2011 

- ศศ.บ. (ภำษำจีน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551 
5. Ms. Zhang Peipei  
 

 5. Ms. Zhang Peipei  
 
 

- M.A. (Teaching Chinese as a Second Language), 
Yunnan University, China, 2012 

- B.A. (English), Hebei Normal University, China, 
2008 

หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ

ปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.8   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโท  

คณะวิทยำศำสตร์ขอปรับปรุงวิชำโทฟิสิกส์ (Physics) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
วิชาโทฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 
วิชาโทฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป  

ฉบับปรับปรุง 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
จำกกลุ่มกระบวนวิชำ ดังต่อไปนี้ เพียง 1 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1    PHYS   205, 208, 301,  
 306 และ 308 

หรือ กลุ่มที่ 2    PHYS   208, 303 (หรือ 311),  
   304, 306 และ 308 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
จำกกลุ่มกระบวนวิชำ ดังต่อไปนี้ เพียง 1 กลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1    PHYS  205, 208, 301 (หรือ 

406), 306 และ 308 
หรือ  กลุ่มที่ 2    PHYS   203, 208, 302, 305,  
  306, 308 และ 406 

 กำรปรับปรุงวิชำโทได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
16/2559  เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทฟิสิกส์ (Physics) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้
เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็นตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
6.9   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่           
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป คือ 
 ME 457 Rocket and Propulsion Engineering     

  - เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
จากเดิม  ME 334 
เปลี่ยนเป็น ME 231 and ME 333 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559    
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ME 457 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

6.10  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร 
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป โดย
ขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 8  กระบวนวิชำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5306... 
ถึงรหัส 5706...  ได้เลือกเรียนกระบวนวิชำที่มีประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี้  

1. MN 281     Reservoir Rock Properties      3(2-3-4)                  
2. MN 381   Reservoir Fluid Properties     3(3-0-6)                  
3. MN 382   Well Log Analysis and Formation Evaluation    3(2-3-4) 
4. MN 383   Drilling Engineering     3(3-0-6) 
5. MN 384   Mechanics of Petroleum Production   3(3-0-6) 
6. MN 481   Petroleum Reservoir Engineering 1   3(3-0-6) 
7. MN 482   Petroleum Reservoir Engineering 2   3(3-0-6) 
8. MN 483   Well Test Analysis and Design   3(3-0-6) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.11  คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปิดสอนกระบวนวิชา 

 คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ และปิดสอนกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 เป็นต้นไป คือ 

VM 541 Clinical Rotation in Small Animal 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำ และ Curriculum Mapping ดัง

รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559  
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2. ปิดสอนกระบวนวิชา  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ  ซึ่งเป็นกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชำ
ไว้ คือ 

VM 103 Exotic Pets Handing and Care  

 ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศำสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่ำกระบวนวิชำดังกล่ำวไม่ได้เปิดสอนมำนำนกว่ำ 3 ปี และไม่
มีนักศึกษำตกค้ำงที่ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำนี้ซ้ ำ  
 กำรปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559  

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 541 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา VM 103 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดย

ไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6.12  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2556 

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรถ่ำยภำพ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป  โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.กันต์  พูนพิพัฒน*์ 
 

1. ผศ.กันต์  พูนพิพัฒน*์ 
    
  

- M.A. (Photography), Academy of Art College, USA, 
1983 

- นศ.บ. (นิเทศศำสตร์), มหำวิทยำลยักรุงเทพ, 2522 
2. ผศ.ดร.อัษฎา  โปราณานนท์* 
    
  

2. อ.ปรัชญา คัมภิรานนท*์ 
  
 

- M.A. (Graphic Design), Camberwell College of 
Arts, University of the Arts, London, 2006 

- สถ.บ. มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
3. อ.จรัลศักดิ์  ลอยม ี 3. อ.จรัลศักดิ์  ลอยม ี

  
- ศ.ม. (นิเทศศำสตร์), มหำวิทยำลยัแม่โจ,้ 2545 
- ค.บ. (อุตสำหกรรมศลิป์), มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 

2542 
4. อ.กรกฎ  ใจรักษ์ 
  

4. อ.กรรณ เกตุเวช 
  

- ศศ.ม. (สื่อศลิปะ และกำรออกแบบสื่อ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2557 

- ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2549 
5. อ.สำวิตร ประเสริฐพันธ์ุ 
  
 

5. อ.ปราง ศิลปกิจ 
  

- ศ.ม. (กำรออกแบบ),  มหำวิทยำลยัรังสิต, 2557 
- ศป.บ. (ออกแบบสื่อสำร มัลตมิีเดยี), มหำวิทยำลยั

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเชียงใหม,่ 2555 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำวประชุม

ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2559 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงไม่ซ้ ำกับรำยชื่อในหลักสูตรอ่ืน และมีคุณวุฒิสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนด 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทน
คณะวิจิตรศิลป์ขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. จากเดิม ผศ.กันต์  พูนพิพัฒน์  เปลี่ยนเป็น  รศ.กันต์  พูนพิพัฒน์ 
2. จากเดิม อ.จรัลศักดิ์  ลอยมี เปลี่ยนเป็น  ผศ.จรัลศักดิ์  ลอยมี 

 
6.13  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้   

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล* อ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู* - รป.ด., สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร,์ 2553 
- M.A. (Information Technology), University 

of Canberra, Australia, 2004 
- รป.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

2. อ.ดร.รวีวรรณ แพทยส์มำน* อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมำน* - ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์), วิทยำลัยกำรบริหำร 
รัฐกิจ, มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2554 

- รป.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- รป.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2538 

3. อ.พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ์ อ.พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ*์ - M.A. (Development Policy and Public 
Administration), University of Wisconsin, 
U.S.A., 1999 

- ร.บ. (บริหำรรัฐกิจ), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 
253) 

4. อ.ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อ.ดร.อุดมโชค  อาษาวิมลกิจ * - Ph.D. (Political Science), Northern Illinois 
University, The United State of America, 
2007 

- รป.ม., จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2538 
- ร.บ., จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2533 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.ดร.สกล บุญสิน อ.ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ * - รป.ด., สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2554 
- รป.ม., จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2539 
- นบ.,มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2543 
- รป.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2536 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และ                       

รัฐประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2559 

 ทั้งนี้ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์แจ้งว่ำ รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน 2 ท่ำน คือ  อ.ดร.อุดมโชค  อำษำวิมลกิจ  และ  อ.ดร.วรพงศ์ ตระกำรศิรินนท์ ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับ
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 นั้น คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ได้
ด ำเนินกำรเสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้ง 2 เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำง
น ำเสนอคณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำต่อไป  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป ตามท่ีเสนอ 

 ทั้ งนี้  เนื่ องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายชื่ อที่ เสนอมา มีชื่ อปรากฏซ้ าในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมจึงเห็นควรให้น าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา ภายหลังจากที่หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

 

6.14  คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะพยำบำลศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่           
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป คือ 
 NGID 203 Health Promotion and Disease Prevention    

-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
จากเดิม NGID 202 or NGID 204 
เปลี่ยนเป็น Concurrent to NGID 204 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ ในครำว
ประชุมสำมัญ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2559    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา NGID 203 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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6.15  คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 คณะพยำบำลศำสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้   

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชดุใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

รศ.อ าไพ จารุวัชรพานิชกุล* 
 
 
 

ผศ.ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา* - ปร.ด. (กำรพยำบำล), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2553 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2536 
- วท.บ. (กำรพยำบำลและผดุงครรภ์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 

2528 
อ.ดร.จันทร์ฉำย โยธำใหญ่* อ.ดร.จันทร์ฉำย โยธำใหญ*่ 

 
-  ปร.ด. (พยำบำลศำสตร์), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2553 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่), มหำวิทยำลัยมหดิล, 2547 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2534 

ผศ. ผกำพันธุ์  วุฒิลักษณ ์ ผศ. ผกำพันธุ์  วุฒิลักษณ ์
 

- พย.ม. (สุขภำพจติและกำรพยำบำลจิตเวช), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2541 

- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์), มหำวิทยำลยัขอนแก่น, 
2524 

อ.ดร.ณัฏฐณิชำ ศรีบุณยวัฒน 
 

อ.ดร.ณัฏฐณิชำ ศรีบุณยวัฒน 
 

- ปร.ด. (พยำบำลศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2556 
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก),มหำวิทยำลัยมหิดล, 2549 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยมหดิล, 2543 

ผศ.ดร.เดชำ  ท ำด ี ผศ.ดร.เดชำ  ท ำด ี -  วท.ด. (ระบำดวิทยำคลินิก), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555 
-  วท.ม. (กำรพัฒนำสุขภำพระบำดวิทยำคลินิก), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2546 
-  พย.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2536 

ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห*์ ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห*์ 
 

- พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่),มหำวิทยำลัยมหิดล, 2543 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2535 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์                 
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

6.16  คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    
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คณะเศรษฐศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่           
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป คือ  

 ECON 440 Labor Economics    
1.  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  

จากเดิม  ECON 202 
เปลี่ยนเป็น ECON 301 

2.  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ECON 440 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะเศรษฐศาสตร์ปรับปรุงกระบวนวิชา ECON 301 โดยเปลี่ยนแปลงรหัส
กระบวนวิชาเป็นระดับ 100 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาที่ก าหนดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

6.17  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 15 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้  
 1.   ARCT 233 Basic Materials and Construction    

1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
  จากเดิม  ARCT 112 
  เปลี่ยนเป็น ARCT 112 or ARCT 114 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 2.   ARCT 234 Architecture Construction Drawing   

1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
  จากเดิม  ARCT 234   
  เปลี่ยนเป็น ARCT 134   
2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
  จากเดิม  Architecture Construction Drawing 
  เปลี่ยนเป็น Architectural Construction Drawing 
3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 3.   ARCT 301 Computer Aided Architectural Design   

1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
  จากเดิม  ARCT 301  
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  เปลี่ยนเป็น ARCT 201 
2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  None 
  เปลี่ยนเป็น ARCT 114 
3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 4.   ARCT 331 Applied Materials and Construction   

1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษและภำษำไทย 
  จากเดิม  Applied Materials and Construction 
     วัสดุและกำรก่อสร้ำงประยุกต์ 
  เปลี่ยนเป็น Materials and Construction 
     วัสดุและกำรก่อสร้ำง 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

 5.   ARCT 333 Building and Energy Systems 1   
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  ARCT 236 or ARCT 331 and ARCT 332 
  เปลี่ยนเป็น ARCT 236   
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

 6.   ARCT 334 Architectural Detail Design  
-  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

 7.   ARCT 351 Corporate Interior Architecture  
1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
  จากเดิม  ARCT 351 
  เปลี่ยนเป็น ARCT 451 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 8.   ARCT 361 Contemporary Architecture 

1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษและภำษำไทย 
  จากเดิม  Contemporary Architecture 
     สถำปัตยกรรมร่วมสมัย 
  เปลี่ยนเป็น Thai Contemporary Architecture 
     สถำปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
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 9.   ARCT 434 Building and Energy Systems II 
1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
  จากเดิม  ARCT 434   
  เปลี่ยนเป็น ARCT 335   
2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ  
  จากเดิม  Building and Energy Systems II     
  เปลี่ยนเป็น Building and Energy Systems 2  
3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 10.   ARCT 452 Interior Architecture 

1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  Fourth year standing : for Architectural Students   
  เปลี่ยนเป็น Third year standing; for Architectural Students  
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 11.   ARCT 481 Theory in Professional Practice 

1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  ARCT 381   
  เปลี่ยนเป็น None  
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 12.   ARCT 483 Architectural Internship 

1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต และจ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
  จากเดิม  3(0-6-3)  / 90 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
  เปลี่ยนเป็น 3(0-15-0) / 225 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 13.   ARCT 521 Design Theory and Philosophy 

1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
  จากเดิม  ARCT 521   
  เปลี่ยนเป็น ARCT 421   
2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  ARCT 321   
  เปลี่ยนเป็น ARCT 321 or ARCT 324  
3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 14.   ARCT 571 Principles of Urban Planning and Design 

1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
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  จากเดิม  ARCT 571   
  เปลี่ยนเป็น ARCT 471   
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 
 15.   ARCT 591 Pre-Thesis Studio 

1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  ARCT 431 and fifth year standing : for Architectural students   
  เปลี่ยนเป็น ARCT 411 or ARCT 413  
2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2559    

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ARCT 233, 234, 301, 331, 333, 334, 434, 571 และ 591 โดยให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ARCT 351, 361, 452, 481, 483 และ 521 และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1) ARCT 351 ให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน จากเดิมที่ก าหนดเป็น 
“None” เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชาระดับ 300 

2) ARCT 361 
 ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “Contemporary Thai Architecture” 

และปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนอื่นให้สอดคล้องกัน 
 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องกัน 

3) ARCT 452 ให้พิจารณาทบทวนเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนที่ระบุว่า “Third year standing; for 
Architectural Students” ว่าถูกต้องและสอดคล้องกับแผนการศึกษาหรือไม่ เนื่องจากเป็น
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาระดับ 400 ซึ่งควรจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 

4) ARCT 481 ให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน จากเดิมที่ก าหนดเป็น 
“None” เพื่อใหเ้หมาะสมกับเนื้อหากระบวนวิชาระดับ 400 

5) ARCT 483 
 ให้ระบุเพิ่มเติมในส่วนของการวัดและประเมินผลด้วยอักษร “P” 
 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องกัน 

6) ARCT 521 ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “Theory and Philosophy in 
Design” และปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนอื่นให้สอดคล้องกัน 
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6.18  คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป คือ  

SA 151 Lanna Society and Culture     
   Pre  :  None 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา SA 151 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3 
จากเดิม “ตระหนักในความส าคัญ” เป็น “อธิบายความส าคัญ” และปรับแก้ไขภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าเปิดสอนกระบวนวิชานี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติสามารถเลือกเรียนได้ด้วยหรือไม่ โดยคณะสังคมศาสตร์รับไปหารือในที่ประชุมคณะอีกครั้งหนึ่ง 

6.19  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้  

IR 445 Seminar on Chinese in SEA     
   Pre :  IR 325 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน
ศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2559  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา IR 445 และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น “ชาวจีน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Chinese in SEA)” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของกระบวนวิชา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ควรพิจารณาให้มีอาจารย์ชาวไทยเป็นผู้ร่วมสอน/ผู้ช่วย
สอนในกระบวนวิชาดังกล่าวด้วย  
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ    

7.1   การปรับแก้ไขแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรปรับแก้ไขแบบฟอร์มรำยละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ระดับปริญญำตรี ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหมวด 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 และแนวทำงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแก้ไขแบบฟอร์ม มคอ.2 ในหมวด 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งเวียนให้ทุกคณะ/วิทยาลัยได้รับทราบและจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มที่ก าหนดต่อไป ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์ม ได้ที่ 
http://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/tqf.html 
 
ปิดประชุมเวลา    17.00 น. 
 
 
                นำงเทพพร  สุค ำวัง                                                        พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม  
 

 


