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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 23  เมษายน  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
5. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
6. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
7. อ.ดร.กนกวรรณท์  คาเดท            รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
9. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
11. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค แทนรองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
16. อ.ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
18. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
20. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
21. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
22. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
23. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
24. อ.อัษฎายุทธ  ผลภาค แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
25. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
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      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล                
2. อ.ดร.รณชัย  ปรารถนาผล รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
3. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา   
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ   
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์        
         
เริ่มประชุมเวลา      13.45  น. 
  

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  การสอบ CMU-ePro  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  และปีที่ 3  
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสอบ CMU-ePro ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 25 
และ 28  มีนาคม 2558 และส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดสอบในวันที่ 19, 25 และ 26 เมษายน 2558 ซึ่งฝ่ายวิชาการ
จะได้วิเคราะห์ผลคะแนนสอบและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบและมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์และช้ีแจง ให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของการสอบ CMU-ePro อย่าง
ชัดเจน 

2. การสอบ CMU-ePro ในชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผ่านการเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานครบทั้ง 4 กระบวนวิชาก่อนเข้ารับการทดสอบ หากนักศึกษารายใดยัง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไม่ครบ 4 กระบวนวิชา ต้องเข้าสอบหรือไม่ 

 
1.2   สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบออนไลน์  
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สรุปข้อมูลผลการประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบออนไลน์โดยนักศึกษา ของ
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 
20 เมษายน 2558) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1.  ควรมีการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้ามาประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบออนไลน์ด้วยความเต็มใจ 
2.  แต่ละคณะควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เพื่อให้นักศึกษาท าการประเมินกระบวนวิชา

ผ่านระบบออนไลน์อย่างครบถ้วน 

    
1.3   การเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่/ปรับปรุงกระบวนวิชา 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนที่ประชุมว่า หากคณะใดมีความประสงค์ที่จะ
เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนวิชา โดยต้องการให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1              
ปีการศึกษา 2558 ขอให้คณะส่งเอกสารการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนวิชา ให้ส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ   
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง      

3.1    คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
       ตามทีค่ณะวิจิตรศิลป์ได้เสนอขอเปิดสอนวิชาโทศิลปะภาพพิมพ์, วิชาโทจิตรกรรม, วิชาโทประติมากรรม  และวิชา
โทสหศาสตร์ศิลป์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2557  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้คณะวิจิตรศิลป์พิจารณาทบทวนการเปิดสอนวิชาโท
ดังกล่าว โดยให้ก าหนดกระบวนวิชาให้เลือกเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบางกระบวนวิชาที่บรรจุไว้ในวิชาโทนี้ อาจถูก
ก าหนดให้เป็นวิชาเอกของหลักสูตรอ่ืนๆ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง นั้น 
 บัดนี้ คณะวิจิตรศิลป์ได้ด าเนินการตามมติของที่ประชุมดังกล่าว โดยเพ่ิมจ านวนกระบวนวิชาให้เลือกเรียนส าหรับ
วิชาโทศิลปะภาพพิมพ์, วิชาโทจิตรกรรม และวิชาโทประติมากรรม ยกเว้นวิชาโทสหศาสตร์ศิลป์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เปิด
ใหม่และมีจ านวนอาจารย์ผู้สอนน้อย หากเพ่ิมกระบวนวิชาอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนได้ จึงขอ
ยืนยันให้วิชาโทสหศาสตร์ศิลป์มีกระบวนวิชาให้เลือกเรียนเพียง 5 กระบวนวิชาตามเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิชาโทศิลปะภาพพิมพ์  (PRINTMAKING) 
 ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 PRIN 211, 212, 223, 225, 228, 229, 333, 334, 335   
2. วิชาโทจิตรกรรม   (PAINTING) 

 ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  
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 PART 101, 203, 204, 311    
 CART 312 

3. วิชาโทประติมากรรม  (SCULPTURE) 
 ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

 SART  121, 122, 223, 224, 325  
 CART  211, 313 

4.  วิชาโทสหศาสตร์ศิลป์   (MULTIDISCIPLINARY ART) 
 ให้เรียนจ านวน  15  หน่วยกิต  ดังนี้   

 MDAR 101, 102, 103, 205, 206  
 วิชาโทดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทศิลปะภาพพิมพ์, วิชาโทจิตรกรรม, วิชาโท
ประติมากรรม  และวิชาโทสหศาสตร์ศิลป์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป ตามที่เสนอ  และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     
4.1    การปรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ประธานได้น าเสนอผลคะแนนการสอบ CMU-ePro ของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ครั้งที่ 2  ซ่ึงจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มีจ านวนลดลงจากการสอบครั้งแรก จึงสรุปผลได้ดังนี้ 

- การเรียนกระบวนวิชา ENGL 101  อาจมีผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
- กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะต่างๆ มีผลต่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
- การสอบ CMU-ePro สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง  

   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายท่ีจะจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา ENGL 101 ให้เหมาะสมกับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนในแต่ละ section ตามผลคะแนนสอบ CMU-ePro โดยฝ่าย
วิชาการจะหารือร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และส านักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือสรุป
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     
5.1    ทบทวนแนวปฏิบัติการลงทะเบียนหลังก าหนด 
        ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา และการ
ด าเนินการหลังก าหนดกรณีพิเศษ โดยให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นพร้อมแนบหลักฐาน หรือค ารับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นั้น 
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 ส านักทะเบียนและประมวลผลพบว่าได้มีการอนุโลมให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนหลังก าหนดโดยใช้ มชท 42 
(ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา) ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 
มายื่นที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงกรณีดังกล่าวท าให้เกิดความลักลั่นในการรับลงทะเบียนหลังก าหนด และการ
ลงทะเบียนหลังก าหนดกรณีพิเศษ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การลงทะเบียนกระบวนวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ส านักทะเบียนและประมวลผล
จึงขอเสนอพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการลงทะเบียนหลังก าหนด ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ส านักทะเบียนและประมวลผลปรับแก้ไขแนวปฏิบัติการลงทะเบียน
หลังก าหนด ให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ที่ส านักทะเบียนฯ เสนอ  โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558  เป็นต้นไป  ท้ังนี้ ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ทุกคณะและวิทยาลัยรับทราบด้วย 
 
5.2  สรุปข้อดี-ข้อเสียของการเลื่อนก าหนดเปิดเทอมเป็นเดือนสิงหาคม 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลื่อนก าหนดเปิดเทอมตามนโยบายของ ทปอ. เป็นเดือนสิงหาคม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการมาครบ 1 ปี
การศึกษาแล้วนั้น ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม และมีความเห็นว่าการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เป็นไปตามคาดหวัง และท าให้เกิดผลกระทบต่อคณะ และ
มหาวิทยาลัยหลายประการ ทั้งในด้านการรับเข้าศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ/ประสิทธิภาพการท างาน และด้านการสมัครงาน/ศึกษาต่อ  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงก าหนดเปิดเทอมเป็น
เดือนมิถุนายนตามเดิม โดยมีผลสรุปข้อดี-ข้อเสียของการเลื่อนก าหนดเปิดเทอมเป็นเดือนสิงหาคม                 
ดังรายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

6.1   คณะทันตแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 -   DPED 603  PRACTICE IN PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC 
   1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย      

จากเดิม   PRACTICE IN PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC  
  ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก         

   เปลี่ยนเป็น INTRODUCTION TO PEDIATRIC DENTAL PROFESSION   
            บทน าสู่วิชาชีพทันตแพทย์ส าหรับเด็ก         
   2)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   PRAC IN PED DENT CLIN         
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เปลี่ยนเป็น INTRO TO PED DENT PRO         
   3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum  
    Mapping  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ในคราว
ประชุมครั้งที ่2/2558  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558    
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DPED 603 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

  
6.2   คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี้ 

1.  เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน  4  กระบวนวิชา  
1) HINDI 111  HINDI CONVERSATION 1   3(3-0-6) 
     Pre :   None 
2) HINDI 112  HINDI CONVERSATION 2   3(3-0-6) 
     Pre :   HINDI 111 
3) HINDI 210  HINDI FOR TOURISM   3(3-0-6) 
     Pre :   HINDI 101 
4) HINDI 231  HINDI IN NEWS   3(3-0-6) 
     Pre :   HINDI 102 or consent of the division 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา  ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป  

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่
เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 
2.  ปรับปรุงกระบวนวิชา    จ านวน 5 กระบวนวิชา 

1.  HINDI 101 FUNDAMENTAL HINDI 1 
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
  จากเดิม  ฮินดีชั้นต้น 1 
  FUNDAMENTAL HINDI 1 
 เปลี่ยนเป็น ฮินดีขั้นต้น 1  
   BEGINNING HINDI 1 
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2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
 โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. HINDI 102 FUNDAMENTAL HINDI 2 
    1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
  จากเดิม   ฮินดีชั้นต้น 2 
   FUNDAMENTAL HINDI 2 
 เปลี่ยนเป็น ฮินดีขั้นต้น 2  
   BEGINNING HINDI 2 
    2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       
  จากเดิม   None 
 เปลี่ยนเป็น HINDI 101  
     3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
       โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
3. HINDI 201 SELECT READING 
    1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
  จากเดิม   ฮินดีชั้นกลาง 1 
   SELECT READING 
  เปลี่ยนเป็น ฮินดีขั้นกลาง 
   INTERMEDIATE HINDI   

 2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       
  จากเดิม   HINDI 101 
  เปลี่ยนเป็น HINDI 102 

 3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา                   
       โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

4. HINDI 301        HINDI PHILOLOGY 1 
    1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
  จากเดิม   ฮินดีชั้นสูง 1 
   HINDI PHILOLOGY 1 
  เปลี่ยนเป็น ฮินดีขั้นสูง 
   ADVANCED HINDI   

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       
  จากเดิม   None 
  เปลี่ยนเป็น HINDI 201 
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       3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยม ี         
 รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 1-4 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

5.  PSY 425        COMMUNITY PSYCHOLOGY 
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       

  จากเดิม   PSY 305 
  เปลี่ยนเป็น PSY 203 
       2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมี
 รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 5 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา HINDI 111, 112, 210 และ 231 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา HINDI 101, 102, 201, 301 และ PSY 425 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ากระบวนวิชา HINDI และ SANS ที่เปิดสอนอยูมี่อาจารย์ผู้สอนเพียงท่านเดียว 
คณะมนุษยศาสตร์จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์ด้วย 
 
6.3   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 12 กระบวนวิชา 
 1.   SE 102  ABSTRACT DATA TYPE AND PROBLEM SOLVING 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   SE 101         

เปลี่ยนเป็น SE 101 or SE 103         
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   2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
    ต่อที่ประชุม 
 2.   SE 202  INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING 
  -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   SE 101         

เปลี่ยนเป็น SE 101 or SE 103         
 3.   SE 211  COMPUTER ORGANIZATION 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   SE 101         

เปลี่ยนเป็น None         
   2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมีรายละเอียด
    ตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 4.   SE 231  OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 
  1)  ยกเลิกการก าหนดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ      
  2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   SE 101         

เปลี่ยนเป็น SE 101 or SE 103             
   3)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 5.   SE 322  SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE  
   -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมีรายละเอียด
    ตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 1-5 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558    

 6.   ANI 111  TWO DIMENSIONAL MODELING AND ANIMATION DESIGN  
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   ANI 102         

เปลี่ยนเป็น None             
   2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 7.   ANI 211  THREE DIMENSIONAL MODELING AND ANIMATION DESIGN 1  

 1)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
   จากเดิม   3D ANI DESIGN I         
 เปลี่ยนเป็น 3D ANI DESIGN 1         
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  2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   ANI 111         

เปลี่ยนเป็น ANI 106 or ANI 111                     
 8.   ANI 301  ADVANCED ANIMATION AND RENDERING TECHNIQUES  
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   ANI 202         

เปลี่ยนเป็น ANI 202 or ANI 212                   
   2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 9.   ANI 312  COMPUTER ANIMATION PRODUCTION 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   ANI 212         

เปลี่ยนเป็น None                   
   2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 10.   ANI 321  GAME PROGRAMMING 1 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   ANI 202 or MATH 255         

เปลี่ยนเป็น ANI 125 or ANI 202 or MATH 255                           
   2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 11.   ANI 322  ONLINE GAME DEVELOPMENT 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   SE 361         

เปลี่ยนเป็น ANI 231 or SE 361                           
   2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 12.   ANI 331  MOBILE GAME DEVELOPMENT 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   ANI 201         

เปลี่ยนเป็น ANI 321 or ANI 201                             
   2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 6-12 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558    

 
 2. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน  15  กระบวนวิชา 

1. SE 103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING   2(1-2-3) 
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   Pre :  None 
2. SE 104 WEB USER INTERFACE DESIGN AND DEVELOPMENT   2(1-2-3) 

   Pre :  None 
3. SE 214 OPERATING SYSTEM AND PROGRAMMING LANGUAGE   3(3-0-6) 
   PRINCIPLES    

   Pre :  SE 211 
4. SE 233 PROGRAMMING METHODOLOGY  3(2-2-5) 

   Pre :  SE 231 
5. SE 234 ADVANCED SOFTWARE DEVELOPMENT  3(2-2-5) 

   Pre :  SE 233 
6. SE 261 INTERACTIVE WEB DEVELOPMENT  2(1-2-3) 

   Pre :  None 
7. SE 324 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT  3(3-0-6) 

   Pre :  Third year standing 
8. SE 392 SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT  1(0-2-1) 

   Pre :  Third year standing 
9. SE 411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SOFTWARE ENGINEERING  3(2-2-5) 

   Pre :  SE 102 and SE 201 
10. SE 420 ETHICS AND PROFESSIONALISM FOR SOFTWARE ENGINEERS 3(3-0-6) 

   Pre :  Third year standing 
11. SE 445 INTRODUCTION TO SOFTWARE BUSINESS  3(3-0-6) 

   Pre :  SE 202 
12. SE 465 WIRELESS APPLICATION TECHNOLOGIES  3(3-0-6) 

   Pre :  SE 202 and SE 361 
13. SE 481 INTRODUCTION TO INFORMATION RETRIEVAL   3(3-0-6) 

   Pre :  SE 201 
14. SE 492 SPECIAL TOPICS IN COOPERATIVE EDUCATION 1  3(0-9-0) 

   Pre :  Fourth year standing 
15. SE 493 SPECIAL TOPICS IN COOPERATIVE EDUCATION 2  3(0-9-0) 

   Pre :  Fourth year standing 
การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม   
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ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่
เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา SE 231 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 6 ในส่วนของหัวข้อ
ย่อย โดยให้ใช้เป็นศัพท์ภาษาไทย(ถ้ามี) 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SE 102, 202, 211, 322; ANI 111, 211, 301, 312, 321, 322 
และ 331 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา SE 103, 104, 214, 233, 234, 261, 324, 392, 411, 420, 445, 
465, 481, 492 และ 493 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

  
6.4   คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  PDT 340 DESSERT TECHNOLOGY   3(2-3-4) 
   Pre :  Consent of the division 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PDT 340  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.5   คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 
 คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไปดังนี้ 

    1. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน  2  กระบวนวิชา ดังนี้  
 1.   PHPS 357 PHARMACEUTICS 3 
   -  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   PHPS 256         

เปลี่ยนเป็น PHPS 255        
 2.   PHPC 652 PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN MEDICATION SYSTEM MANAGEMENT 
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   1)   เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมการจัดการระบบยา      
       PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN MEDICATION   
    SYSTEM MANAGEMENT 

เปลี่ยนเป็น การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา 
  PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN MEDICATION   
  MANAGEMENT SYSTEMS        

   2)   เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   PC CLERKSHIP IN MED SYST MGMT         

เปลี่ยนเป็น PC CLERKSHIP IN MED MGMT SYST 

   3)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   PHPC 542 and consent of the department        

เปลี่ยนเป็น PHPC 542 or PHPC 547; and consent of the department               

   4)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมี 
   รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม   

 การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558    

 2. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน  1  กระบวนวิชา  ดังนี้ 

 -   PHPC 547 MEDICAL MANAGEMENT SYSTEM AND QUALITY SYSTEM IN HOSPITAL  3(3-0-6) 
   Pre  :  PHPC 442   

 การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัส
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PHPS 357 และ PHPC 652  โดยให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

  PHPS 357 

- ปรับแก้ไขเหตุผลของการปรับปรุงกระบวนวิชาในตารางปรับปรุงกระบวนวิชาให้เป็น
เหตุผลทางวิชาการ 
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PHPC 652   
- ตรวจสอบและพิจารณาปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
- ปรับแก้ไขเหตุผลของการปรับปรุงเงื่อนไขกระบวนวิชาในตารางปรับปรุงกระบวนวิชาให้

เป็นเหตุผลทางวิชาการ 
2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา PHPC 547  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และใหป้รับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมและ
สามารถสื่อถึงชื่อกระบวนวิชาได้อย่างชัดเจน ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

 ทั้งนี้  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การย่อชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ควรใช้ค าย่อที่ใช้กันแพร่หลาย
โดยท่ัวไป เช่น ค าว่า “MANAGEMENT” ให้ใช้ค าย่อเป็น “MGMT 
 
6.6   คณะเทคนิคการแพทย์ขอปิดสอนกระบวนวิชา   
 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา PT 332  BASIC PHARMACOLOGY AND 
LABORATORY INTERPRETATION และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 
โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรเดิมที่ไม่ได้เปิดสอนมาเกินกว่า 5 ปี และคณะ
เทคนิคการแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง    
 การปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา PT 332   โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และใหน้ าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
 
6.7   คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะสังคมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 4 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.   GEO 480  CONCEPTS AND PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   GEO 104 or consent of the department         

เปลี่ยนเป็น GEO 181 or consent of the department         
   2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และวัตถุประสงค์กระบวนวิชา โดยมีรายละเอียด 
    ตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 2.   GEO 486  ENVIRONMENTAL STUDY AND MANAGEMENT 
  1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   GEO 104         
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เปลี่ยนเป็น GEO 181 or consent of the department         
      2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม  
  3.   GEO 487  GEOGRAPHY AND RECREATIONAL RESOURCE PLANNING 
  -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   GEO 104         

เปลี่ยนเป็น GEO 181 or consent of the department         
 4.   GEO 496  ENVIRONMENTAL POLICY AND ANALYSIS 
  1)  เปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ      
   จากเดิม   30 ชั่วโมง                

เปลี่ยนเป็น 45 ชั่วโมง         
  2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   GEO 104 or consent of the department                

เปลี่ยนเป็น GEO 181 or consent of the department         
    3)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อ                  

 ที่ประชุม 
 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่7/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา GEO 480 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “CONCEPT & 
PRIN ENVI MGMT” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GEO 486, 487 และ 496 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และใหน้ าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

 
6.8   คณะสังคมศาสตร์ขอปรบัปรุงวิชาโทภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 
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วิชาโทภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับเดิม (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552) 

วิชาโทภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง 

 
ให้เรียนกระบวนวิชา GEO  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
โดยเลือกเรยีนได้ทุกกระบวนวิชา    
ยกเว้น  GEO 100, 419 และ 499   
 

 
ให้เรียนกระบวนวิชา GEO  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
โดยเลือกเรยีนได้ทุกกระบวนวิชา    
ยกเว้น  GEO 100, 104, 105, 106, 111, 419 และ 499   
 

  

 การปรับปรุงวิชาโทภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป ตามที่เสนอ และ
ให้ท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
6.9   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 
  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์ของสภาสถาปนิก ซึ่งมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา   รักษวิณ อาจารย์ยุทธนา  ทองท้วม * - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถาปัตยกรรม), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

อาจารย์คมสัน  ธีรภาพวงศ ์* อาจารย์กานต์  ค าแก้ว * - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

(เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม), สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2542 

อาจารย์ชดา  ร่มไทรย์ * อาจารย์ ดร.แผ่นดิน  อุนจะน า * - Doctor of Philosophy in the 
field of Design Science 
(Architecture), Kyoto Institute of 
Technology, Japan, 2013 

- Master of Architectural Design, 
Kyoto Institute of Technology, 
Japan, 2011 

- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถาปัตยกรรม), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 

อาจารย์ทวีศักดิ์  เกียรติวีระศักดิ์ * อาจารย์ทวีศักดิ์  เกียรติวีระศักดิ์   - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม), 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2531 

อาจารย์วัชรพงษ์  ชุมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะบุญ  นิลแก้ว - วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลยัรังสติ, 
2548 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถาปัตยกรรม), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558      
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์กวิน  ว่องวิกย์การ * อาจารย์กวิน  ว่องวิกย์การ * - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2538 

-  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ธีรยุทธ  อินทจักร์ * อาจารย์อณล  ชัยมณี * - Master of Arts (Urban Design), 

Cardiff University, England, 2013 
- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2551 

อาจารย์ปัตย์  ศรีอรุณ * อาจารย์ ดร. ฐิตยา  สารฤทธิ์ * - Doctor of Philosophy 
(Architecture), Kobe University, 
Japan, 2014 

- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551 

อาจารย์ปิยะบุญ  นิลแก้ว อาจารย์ปิยเดช  อัครโพธิวงศ์ - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2545 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2542 

อาจารย์ยุทธนา  ทองท้วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ธนทิตย์ - Master of Science (Interior 
Design), Pratt Institute, USA., 
1984 

- สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2522 
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การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558      

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ตามทีเ่สนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

  
6.10  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
        ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2554 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 เนื่องจากมีอาจารย์ 2 รายเกษียณอายุราชการและลาศึกษาต่อ ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 
         

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร   
       วงศ์ธวัชนุกูล * 

 อาจารย์ ดร.จตุพร  สายสุด * - วิทยศาสตรดุษฎีบณัฑติ (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554 

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานดา  สิงขรัตน ์* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานดา  สิงขรัตน ์* - วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2527 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2521    

อาจารย์ชาญกิจ  คันฉ่อง * อาจารย์ชาญกิจ  คันฉ่อง * - วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสิกส์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542    

อาจารย์อาทิตย์  ลภิรตันากูล อาจารย์อาทิตย์  ลภิรตันากูล - วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543    
อาจารย์ปรัชญา  มาลาศรี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุคนธ์  คุ้มแสง - Ph.D (Environmental 

Engineering and management), 
AIT, 2013 

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558      

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.11  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                     
        หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546  และฉบับปี พ.ศ. 2553 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546  และฉบับปี พ.ศ. 2553  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็น
ต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 4 กระบวนวิชา เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้
มีโอกาสเลือกเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  ดังนี้ 

1. CE 434 FREIGHT TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS  
2. CE 436 TRANSPORTATION ENGINEERING 
3. CE 455 INFORMATION TECHNOLOGY IN COSTRUCTION ENGINEERING AND   

   MANAGEMENT 
4. CE 465 NATURAL DISASTERS 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ วิศวกรรมศาสตร์               
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546 และฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1        
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ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 
6.12   คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย   
         ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2553  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอเพิ่มกระบวนวิชาในกลุ่ม
วิชาเอกเลือกของแผน 1 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 6 กระบวนวิชา และแผน 2 บริบาลเภสัชกรรม จ านวน 1 
กระบวนวิชา เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกระบวนวิชาตามความสนใจมากขึ้น ดังนี้ 

1. เพิ่มวิชาเลือก แผน 2 บริบาลเภสัชกรรม   จ านวน 1 กระบวนวิชา คือ 
- PHPC 547 MEDICAL MANAGEMENT SYSTEM AND QUALITY SYSTEM IN HOSPITAL  

2. เพิ่มวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน แผน 1 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม   จ านวน 6 กระบวนวิชา ดังนี้ 
1. PHPS 684 CONSUMER PROTECTION CLERKSHIP IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 
2. PHPS 685 GENERAL CLERKSHIP IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 
3. PHPS 686 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN DRUG PRODUCTION 4 
4. PHPS 687 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN DRUG ANALYSIS 4 
5. PHPS 688 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN PHARMACEUTICAL 

 RESEARCH AND DEVELOPMENT 4  
6. PHPS 689 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN DRUG REGISTRATION 2 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557, ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 2/2558  
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.13  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ หลักสูตรปรับปรุง    
         เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 
        คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป โดยขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อย่อปริญญาภาษาไทยของปริญญา “ศิลปบัณฑิต” ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2553 ดังนี้  
 จากเดิม  ศป.บ. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) 
 เปลี่ยนเป็น ศล.บ. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) 
 การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554                 
เป็นต้นไป ตามทีเ่สนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.14  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญา 
        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 

คณะแพทยศาสตร์เสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ปรับปรุงจาก
ข้อบังคับฉบับเดิม คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของคณะแพทยศาสตร์ได้ และท าให้มั่นใจได้ว่านักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มีความรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ปรับแก้ไขรายละเอียดในส่วนของ
หลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าเป็นนักศึกษา (ข้อ 8.1), การจัดระบบการศึกษา (ข้อ 12.3), 
การพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุมีผลการศึกษาตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ 20.9), และเงื่อนไขการเสนอให้
ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ข้อ 21.2.1) ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเนื้อหาเดิมทุกประการ  

 ทั้งนี้ กองกฎหมายได้ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 แล้ว มีความเห็นว่า 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะแพทยศาสตร์เสนอมาไม่ขัดต่อกฎหมายและใช้บังคับได้ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ  และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง อ่ืนๆ        
 7.1  การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  
  ปัจจุบันการรายงานตัวของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จะด าเนินการในภาคการศึกษาสุดท้ายที่
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งหากตรวจสอบพบว่านักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
อาจท าให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงเสนอว่าควรก าหนดให้
มีการรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้ทัน ทั้งนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้ 
 7.2  กระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ   
  ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้แจ้งเวียนทุกคณะเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่ เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษนั้น  คณะที่เกี่ยวข้องแจ้งว่า การจะเปิดสอนกระบวนวิชาใดๆ เป็นภาษาอังกฤษนั้น จะต้องรอให้คณะที่
รับผิดชอบสอนหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสองภาษาแจ้งความประสงค์ขอน ากระบวนวิชาใดๆ ไปก าหนดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถก าหนดให้มีการเปิดสอนกระบวนวิชานั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะไม่
สามารถให้ข้อมูลล่วงหน้าได้ 
 7.3  การเทียบโอนกระบวนวิชาของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศ 
 ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการเทียบโอนกระบวนวิชาของนักศึกษาที่ไปศึกษายังต่างประเทศว่าเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเทียบโอนกระบวนวิชาของ
นักศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะที่นักศึกษาสังกัดและคณะเจ้าของ
กระบวนวิชาที่จะเทียบโอน  
 
ปิดประชุมเวลา     17.15  น. 

 

         
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
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