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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 10/2558 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม  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. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล              กรรมการ  
5. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
7. อ.ดร.จิรภัทร แจ้งจ ารัส    แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.วีระพันธ์ จันทร์หอม 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.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.เกศิน ี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 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. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ  
22. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
23. รศ.ดร.นรินทร์ น าเจริญ แทนรองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
24. นางบุญรัตน ์ แก้วเชาว์รัมย์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ  
25. อ.ศักดิ์ชาย  จินะวงค ์  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
26. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
27. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
2. น.ส.วริชา สร้อยสวิง พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
3. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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5.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย     
2. รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์   
         
เริ่มประชุมเวลา   13.35   น. 
  

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           

 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อก าหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ลงวันที่ 22  กันยายน 2558 โดยได้ก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีจิตอาสา 

 ซึ่งการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางดังกล่าวอาจท าได้โดยการก าหนดให้มีกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับการส่งเสริม/พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในกระบวนวิชาต่างๆ หรือสอดแทรกในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2  คณะเกษตรศาสตร์แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและ 
 ประสานงานวิชาการ   

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะเกษตรศาสตร์
ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนของคณะเกษตรศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการ จากเดิม  ผศ.ดร.ศิวาพร  ธรรมดี  เป็น  ผศ.ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ์ 

 ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้มีการก าหนดสิทธิให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการของทุกคณะ สามารถ Log in เข้าระบบ e-meeting เพื่อดูระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และประสานงานวิชาการได้   
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1.3    การน าแนวทางการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ มาใช้ในการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร    

ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีส่ถานศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น 
หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น 
ระบบ AUN-QA หรือระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบัน และน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 

คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์  ได้ เสนอขอใช้แนวทางการรับรองหลักสูตรของ                
สภาวิชาชีพในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 

1. การใช้แนวทางการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต) ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรจากการตรวจประเมินรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558  

2. การใช้แนวทางการรับรองหลักสูตรของสภาเทคนิคการแพทย์ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรจากการตรวจประเมินรับรองสถาบันของสภาเทคนิค
การแพทย์เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558   

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4   ส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งความคืบหน้าในการจัดท าระเบียนถาวร (Transcript) รูปแบบใหม่ 

 รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลเรียนให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการจัดท าระเบียนถาวร 
(Transcript) รูปแบบใหม่ที่พิมพ์ชื่อเต็มของกระบวนวิชาว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มใช้กับ
นักศึกษารหัส 58..... เป็นต้นไป และเนื่องจากส านักทะเบียนและประมวลผลได้แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดทางเทคนิคในการ
พิมพ์ได้แล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์ชื่อเต็มของกระบวนวิชาใน Transcript จากเดิม Sentence Style  
เปลี่ยนเป็น Title  Style ซึ่งเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันทั่วไป   
 ทั้งนี้  ส านักทะเบียนและประมวลผลจะมีหนังสือแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อกระบวนวิชาในรูปแบบ Title  Style และแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักทะเบียนและประมวลผลทราบด้วย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     

4.1   ผลการวิเคราะห์คณุภาพหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรต่อที่ประชุม  โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอต่อที่ประชุม  ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมกล่าวว่า  จากผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแนวทางที่
จะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ เพ่ือให้คณะสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ  โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการกลั่นกรองการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตร กรณีการเสนอขอเปิดหลักสูตรที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องเปิดสอน แต่ยังขาดความพร้อม
ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร หากมหาวิทยาลัยเห็นขอบให้มีการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ก็ควรเป็นหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่จะต้องจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับหลักสูตรนั้น ๆ ด้วย  

2. เกณฑ์การประเมิน ควรค านึงถึงด้านวิชาการมากว่าการบริหารจัดการ  เพราะที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องวิชาการ ท าให้ไม่เข้าใจระบบกลไกการบริหารจัดการ   

3. ควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่จะจัดท าระบบและกลไกการประเมิน อย่างชัดเจน 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    
 

6.1    คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา   จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2                    
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- EDPF 104 Thai language and culture for teaching profession    3(3-0-6) 
   Pre :   None 

 การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์         
 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  

 2.  ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2               
ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 

  -  EDPF 500 Educational research for learning management development 
   1)   เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
  จากเดิม   3(2-4-0) 
  เปลี่ยนเป็น 3(2-4-4) 
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    2)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม    EDPF 302 and concurrent to  
     EDEL 498 or EDPE 498 or EDAE 498 or EDPS 495  
    or  EDSC 498 or EDMA 498 or EDET 498 or EDT 498 
    or EDSS 498 or EDFT 498 or EDHL 498 or EDBU 498 
    or  EDHE 498 or EDAG 498 or EDIE 498 
  เปลี่ยนเป็น  EDPF 302 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์            
โดยการแจ้งเวียนตามบันทึกที่ ศธ 6393(15)1/341  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา  EDPF 104    โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 500  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้แก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “ED RESEARCH 
LEARN MANAGE DEVEL” เป็น  “ED RESEARCH LEARN MGMT DEVEL” โดยให้เพิ่มวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหากระบวนวิชาก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.2   คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 3 กระบวนวิชา ดังนี้ 

1. PMPS 311 Pharmaceutical biotechnology 1      
-   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. PMPC 548 Drug marketing administration      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   PMPC 446    
  เปลี่ยนเป็น Fifth year standing 

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 1-2 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2   
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

3. PMPS 251 Pharmaceutical dosage form 1      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   CHEM 226 and MATH 107    
  เปลี่ยนเป็น CHEM 226 

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 3 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
โดยการแจ้งเวียนตามบันทึกที่ ศธ 6393(9).1.1.1/0248 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PMPS 311 และ PMPC 548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา 
PMPS 251 โดยตัดกระบวนวิชา  MATH 107 ออก ซึ่งผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ชี้แจงว่ากระบวนวิชา 
MATH 107 ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา PMPS 251 จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขท่ี
ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา 
PMPS 251 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ โดยให้เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ ขอให้คณะเภสัชศาสตร์เสนอเรื่องขออนุมัติให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา PMPS 
251 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถลงทะเบียนโดยไม่ผ่านเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน 
คือกระบวนวิชา MATH 107 ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้เสนอเรื่องผ่านส านักทะเบียนและประมวลผล 
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย 

 

6.3    คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปรับปรุงเล็กน้อย) จ านวน 5 หลักสูตร  

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปรับปรุงเล็กน้อย) จ านวน 5 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง และ
สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป           

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 ผศ.กิตติ  มาลีพันธุ์ * 
 

 ผศ.กิตติ  มาลีพันธุ์ * 
 

- ศิลปมหาบณัฑติ (จิตรกรรม), 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540 

- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537  

รศ.ดร.ทิพวรรณ  ทั่งมั่งม ี
 

Dr. Sebastien Tayac -  Ph.D.  in Languages, civilizations 
and Eastern societies (Art History),  

   Paris III - Sorbonne Nouvelle 
University, 2010 

-  D.E.A in Art History, Centre de 
recherche sur l’Extrême-Orient 
de Paris IV-Sorbonne - 
C.R.E.O.P.S.- (Research Centre on 
Far-East Asia, Paris IV-Sorbonne 
University), 2005 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
-  D.E.A. in Art History, Michel de 

Montaigne University, Bordeaux, 
2002 

-  M.A. in Art History, Michel de 
Montaigne University, Bordeaux, 
2001 

-  M.A. in History, Michel de 
Montaigne University, Bordeaux, 
1999 

ผศ. พดุงศักดิ์  คชส าโรง * 
 

ผศ. พดุงศักดิ์  คชส าโรง * 
 

-  ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

 
-  ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม),

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2534 
ผศ.ชัชวาล  นิลสกลุ ผศ.ชัชวาล  นิลสกลุ -  M.F.A. (Painting), University of 

Oregon, USA, 2000 
- ศิลปบัณฑติ (จิตรกรรม),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 
ผศ.มรกต  เกษเกล้า 

 
ผศ.มรกต  เกษเกล้า 

 
-  M.F.A. (Intermedia), Academy of 

Visual  Art Leipzig, Germany, 2003 
-  ศิลปมหาบณัฑติ (จิตรกรรม),   
   มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540  
-  ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2538 

 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556   โดยขอให้มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป           
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ. เธียรชาย อักษรดิษฐ์ * 

 
ผศ. เธียรชาย อักษรดิษฐ์ * 

 
- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภมูิภาคศกึษา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
 2532 

รศ. อัศวิณีย์ หวานจริง * 
 

รศ. อัศวิณีย์ หวานจริง * 
 

-    - ศิลปมหาบณัฑติ (ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  2539 

-    - ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
 2535 

ผศ. ภาณุพงษ์ เลาหสม 
 

ผศ. ภาณุพงษ์ เลาหสม 
 

-    - ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศลิปศึกษา), มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร, 2529 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ. พิชญา สุ่มจินดา 

 
ผศ. พิชญา สุ่มจินดา 

 
-   - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวัติศาสตร)์,  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 
-   - นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542  

ผศ. สากล สุทธิมาลย ์
 

อ.ดร.วรนันท์ โสวรรณี -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การจัดการมรดกทาง
 สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว), 2553                 
-  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการมรดกทาง 
 สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว), 
   มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549    
-  ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน),    
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547 

 
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยขอให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป           
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
รศ. คนธาภรณ์  เมยีร์แมน * รศ. คนธาภรณ์  เมยีร์แมน * -  Master of Fine Arts (Ceramics and Ceramic 

Sculpture), Rochester Institute of   
  Technology, USA, 1995 
-  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถาปัตยกรรม), 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 

ผศ. พิศมัย อาวะกลุพาณิชย์ * ผศ. พิศมัย อาวะกลุพาณิชย ์* - Master of Science (Woven Textile Design), 
   Philadelphia University  (Philadelphia School 

of Textile and Science), USA,1995 
-  ออกแบบอุตสาหกรรมบณัฑิต (ออกแบบสิ่งทอ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
อ. ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
 

อ. ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
 

-  Master of Fine Arts (Multimedia Design), The 
University of Sydney, Australia, 2001 

-  ศิลปบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์),  มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ, 2539 

อ. ดร.สมุนัสยา โวหาร  อ. ดร.สมุนัสยา โวหาร  -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ศิลปะการออกแบบ),  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557 
-  ศิลปมหาบณัฑติ (เทคโนโลยผีลติภัณฑ์อตุสาหกรรม),   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548 

-  ศิลปะบณัฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ)์, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544 

อ. วีรพล สุวรรณกระจ่าง รศ.รงคกร  อนันตศานต ์ -  Master of Fine Art RMIT, University, Australia, 
2001   

-  ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
2537 
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4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป           
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ. วิลาวณัย์ เศวตเศรนี * ผศ. วิลาวณัย์ เศวตเศรนี * - Master of  Philosophy (Dramatic Literature), 

 University of London, England, 1991 
- ศิลปศาสตรบณัฑติ (วรรณคดีอังกฤษและการ 
 ละคอน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2525 

ผศ. มาณพ มานะแซม  *  ผศ. มาณพ มานะแซม  *  - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ปรัชญา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
 2530 

ผศ. ธิติพล กันตีวงศ์   *  ผศ. ธิติพล กันตีวงศ์  *  - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ดนตรีวิทยา), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 

- ศิลปะบณัฑิต (ศลิปะไทย), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2541 

อ. กรพินธ์ เมศิยาดล อ. กรพินธ์ เมศิยาดล - Master of Music (Piano Pedagogy), College 
of Notre Dame, CA, USA, 1999 

- ศิลปศาสตรบณัฑติ (ดุริยศิลป์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 
2536 

อ.ดร.คณิเทพ ปิตุภมูินาค อ.ดร.คณิเทพ ปิตุภมูินาค - ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ดนตรีศึกษา), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556 

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ดนตรี), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2551 

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ดนตรีสากล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548 

อ. ดร. นลิน วุฒิพงษ์ -  
 
5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553   

โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป           
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อ. อุทิศ อติมานะ 
 

อ. อุทิศ อติมานะ 
 

-  ศิลปมหาบณัฑติ (ประติมากรรม), 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2535 
-  ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยศลิปากร, 

2539 
 อ. ดร. ทัศนัย เศรษฐเสร ี* อ. ดร. ทัศนัย เศรษฐเสร ี* -  ปร.ด. (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 

-  Master of Visual Arts, University of Chicago, 
USA, 2004 

-  ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540 

อ. โฆษิต จันทรทิพย ์
 

อ.กรกฎ  ใจรักษ์ 
 

-  Master of Art (Obtained Merit Award),  
Animation and Design,  University of 
Sunderland, England, 2011 

-  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (สื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 

-  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ออกแบบนิเทศศิลป์),  
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,่ 2545 

อ. วีระพันธ์ จันทร์หอม * อ. วีระพันธ์ จันทร์หอม * -  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

-  คุรุศาสตรบณัฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ,  2544 

อ. ปรัชญา คัมภิรานนท ์
 

อ.ศรยุทธ  เอ่ียมเอ้ือยุทธ 
 

-  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (มานุษยวิทยา),  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 
-  ศิลปศาสตรบณัฑติ (มานุษยวิทยา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558      

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า อ.ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ มีคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด เนื่องจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านมานุษยวิทยา ซึ่งไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

คณะวิจิตรศิลป์ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า อ.ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับ
หลักสูตร แต่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการท างานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในด้านสื่อและวัฒนธรรมร่วม
สมัย ซึ่งความสามารถดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหนังไทย และยังได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับสื่อและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อ.ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ ยังมีประสบการณ์ใน
การท าหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ การท างานร่วมกับช่างภาพระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างผลงานสื่อด้านเสียง (Sound Exhibition) ในระดับอาเซียน ซึ่งมีการน าเสนอผลงานในนิทรรศการ 
“ประสบการณ์หูสู่อาเซียน” ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 
20 ธันวาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป         
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2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป         

3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป         

4. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป         

5. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะให้คณะวิจิตรศิลป์ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ อ.ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม        

 
6.4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง   
        เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชา
เฉพาะ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
จากเดิม  ก าหนดให้เรียนวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาเลือก 6 หน่วยกิต  
เปลี่ยนเป็น  ก าหนดให้เลือกเรียนจาก 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 หน่วยกิต 

- ยกเลิกกระบวนวิชา จ านวน 5 กระบวนวิชา ได้แก่ FINA 101; FAGE 115; MGMT 104, 
131 และ 161 

- เพิ่มกระบวนวิชา จ านวน 6 กระบวนวิชา ได้แก่ MGMT 103, PHIL 251, LS 103, PHIL 
257, HUGE 103 และ 112    

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
- ยกเลิกกระบวนวิชาเดิม จ านวน 13 กระบวนวิชา ได้แก่  HIST 271, 372, 474; ARCH 

475; EDF 406; CART 311; TART 301; ENV 201; ARCT 302, 341, 351, 371 และ 
482 

- เพ่ิมกระบวนวิชา จ านวน 11 กระบวนวิชา ได้แก่    
1) กลุ่มวิชาเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จินตภาพทางสถาปัตยกรรม  

- ARCS 200, 300, 301 
2) กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม  



12 
 
 

- ARCS 230 
3) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

- ARCS 260, 360, 361, 362 และ 460 
4) กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน  

- ARCS 370 และ 371 
2. ปรับปรุงแผนการศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ โดยให้
เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.5   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
       ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ.ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์ * 
  

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 (ภาษาญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
 2547                                                                                                                                            

อ.ปานชีวา บุตราช * 
    

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 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 Language and Culture University, China, 2000 
- B.A.(Sinology), Beijing Language and Culture 
 University, China, 1997 

อ.สุภชา ศรีรัตนบัลล ์
    

อ.มาริสา แซ่เฉิง 
 

- M.A. (Teaching Chinese to Speakers of 
 other Languages), Fudan University,  
 China, 2013   
- ศศ.บ. (ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554                                                                                                                                            

Ms. Dai Kaili 
    

Ms. Dai Kaili 
    

-  M.A. (Teaching Chinese as a Second 
 Language), Yunnan University, China, 2012 
-  B.A. (Teaching Chinese), Yunnan University,  
 China, 2010 

Ms. Zhang Peipei  
   

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 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์       ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558      

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 

6.6   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโท 

   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโท  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
ไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับปรุงวิชาโทภาษาบาลี (Pali)   ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

วิชาโทภาษาบาลี ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 

วิชาโทภาษาบาลี ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี ้
 PALI   111, 112, 211, 212, 311, 312, 411 และ 412 
 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี ้
 PALI   101, 102, 201, 231, 232, 233 และ 301 
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2.  การปรับปรุงวิชาโทภาษาสันสกฤต (Sanskrit)  ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

วิชาโทภาษาสันสกฤต ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 

วิชาโทภาษาสันสกฤต ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี ้
 SANS   121, 122, 221, 222, 321 และ 322 
 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี ้
 SANS  101, 102, 201, 231, 232, 233 และ 301 
 

3. การปรับปรุงวิชาโทภาษาฮินดี (Hindi)  ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 

วิชาโทภาษาฮินดี ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 

วิชาโทภาษาฮินดี ส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี ้
 HINDI    101, 102, 201, 202, 301 และ 302 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี ้
 HINDI  101, 102, 111, 112, 201, 210, 231 และ 301 

 การปรับปรุงวิชาโทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงวิชาโทส าหรับนักศึกษาทั่วไป จ านวน 3 ฉบับ  
โดยให้เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” และให้จัดท าเป็น
ประกาศวิชาโทเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  ดังนี้ 

1. วิชาโทภาษาบาลี  (Pali) 
2. วิชาโทภาษาสันสกฤต (Sanskrit) 
3. วิชาโทภาษาฮินดี (Hindi) 

 
6.7   คณะมนุษยศาสตร์ขอเทียบแทนกระบวนวิชา 
 คณะมนุษยศาสตร์ขอเทียบกระบวนวิชาเพ่ือใช้แทนกัน จ านวน 9 กระบวนวิชา และขอให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากได้มีการปรับปรุงวิชาโทภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และ
ฮินดี  โดยก าหนดให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ 9 กระบวนวิชา แทนกระบวนวิชาเดิมที่จะปิดสอน ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ กระบวนวิชาท่ีใช้แทนกัน 
1 PALI  111 

Elementary Pali 1 
3(3-0-6) PALI  101   

Beginning Pali 1                                     
      3(3-0-6) 

2 PALI  112 
Elementary Pali 2 

3(3-0-6) PALI  102   
Beginning Pali 2                              

       3(3-0-6) 

3 PALI  211 
Intermediate Pali 1 

3(3-0-6) 
 

PALI  201   
Intermediate Pali 

        3(3-0-6) 

4 PALI  311 
Advanced Pali 1 

3(3-0-6) 
 

PALI  301 
Advanced Pali 

        3(3-0-6) 

5 SANS 121                                      3(3-0-6) SANS  101    3(3-0-6) 
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Elementary  Sanskrit 1 Beginning Sanskrit 1                                     
6 SANS 122                                    

Elementary  Sanskrit 2 
3(3-0-6) SANS  102   

Beginning Sanskrit 2                                     
 3(3-0-6) 

7 SANS 221                                   
Intermediate Sanskrit 1 

3(3-0-6) 
 

SANS  201   
Intermediate Sanskrit 

 3(3-0-6) 

8 SANS  321 
Advanced Sanskrit 1 

3(3-0-6) 
 

SANS  301 
Advanced Sanskrit 

 3(3-0-6) 

9 HINDI 302                                    
Hindi philology 2 

3(3-0-6) HINDI  301   
Advanced Hindi                                    

 3(3-0-6) 

 
หมายเหตุ :    ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซา้ยแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่าน้ัน  โดยให้มผีลบังคับใช้ 
                 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

การเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพ่ือใช้แทนกันดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบแทนกระบวนวิชา ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ โดยที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรให้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายและด้านขวาสามารถใช้เทียบแทนกันได้ทั้งสอง
ทาง และให้เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” ทั้งนี้ ขอให้
คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัย    
ลงนามต่อไป   
 
6.8   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 5 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.   FR 110 French pronunciation      
1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   None; for majors only  
  เปลี่ยนเป็น None 

2)   เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping     
2.   FR 111 French conversation 1      

1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   None; for Humanities French majors only  
  เปลี่ยนเป็น None 

2)   เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
3.   FR 311 Listening and speaking in French 1      

1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   FR 202; for Humanities French majors only 
  เปลี่ยนเป็น FR 202 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   
4.   FR 321 Reading and writing in French 2      
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1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   FR 221; for Humanities French majors only  
  เปลี่ยนเป็น FR 221 

2)   เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     
5.   FR 411 Listening and speaking in French 2        

1)   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
  จากเดิม   FR 302; for Humanities French majors only 
  เปลี่ยนเป็น FR 302 

2)   เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม    

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  FR 110, 111, 311, 321 และ 411 ตามที่คณะ

มนุษยศาสตร์เสนอ โดยให้เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป” และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. ให้คณะมนุษยศาสตร์เสนอขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาโดยใช้เง่ือนไขท่ีต้องผ่าน
ก่อนของกระบวนวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ 

 
6.9   คณะเกษตรศาสตร์ขอเปดิสอนวิชาโท  

คณะเกษตรศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาโทส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. วิชาโทกีฏวิทยา  (Entomology)  ส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 

 ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
 ENT    322, 323, 324, 325, 326, 360,  
        417, 418, 421, 422, 432, 441,  
        442, 443, 444, 446 และ 491 

2. วิชาโทโรคพืช   (Plant pathology)  ส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

 ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  ดังนี้   
 1)  วิชาบังคับ จ านวน  4  หน่วยกติ  ได้แก ่  
    PLP   212 และ 301 
 2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

   PLP  304, 400, 401, 402, 403,  

           404, 407, 411, 423, 431,  

           441, 450, 460, 470 และ 471 
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 การเปิดสอนวิชาโทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์   ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนวิชาโทกีฏวิทยา (Entomology) ส าหรับนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ และวิชาโทโรคพืช (Plant pathology) ส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะเกษตรศาสตร์เสนอ โดย                  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะเกษตรศาสตร์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า “วิชาโทโรคพืช” สามารถเปิดให้นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์เรียนเป็นวิชาโทได้หรือไม่ และขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทราบ ก่อนจัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 
6.10   คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  MGMT 244 Production and operations management      
1.   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   MGMT 202 or MGMT 103   
  เปลี่ยนเป็น MGMT 202 or consent of the department 

2. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  เนื้อหากระบวนวิชา  และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ              
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558   

เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา MGMT 244 ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ โดยให้
เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.11  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 4 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  CE 313 Reinforced concrete design      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   CE 215 or CE 311 ; and CE 312  
  เปลี่ยนเป็น CE 215 or CE 216 or CE 311; and CE 312 

2.  CE 371 Soil mechanics      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   CE 372 or concurrent to CE 372;  
    and GEOL 275; and CE 261; and CE 215 or CE 311 
  เปลี่ยนเป็น CE 211 and CE 261 and GEOL 275 
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3.  CE 372 Engineering soil tests      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   CE 371 or concurrent to CE 371;  
    and CE 215 or CE 311 
  เปลี่ยนเป็น CE 371 or concurrence 

4.  CE 436 Transportation engineering      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม   CE 333 or CE 431 
  เปลี่ยนเป็น Consent of the department 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์         
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CE 313, 371, 372 และ 436  
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ โดยให้เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป” และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
 ทั้งนี้ ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา CE 313 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถใช้กระบวนวิชา CE 216 เป็นเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนแทนกระบวน
วิชา CE 215 เป็นกรณีพิเศษ 
 
6.12   คณะเกษตรศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

 คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  จ านวน 1 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ดังนี้   

- ENT  101   Household insects and garden pests    3(3-0-6) 
   Pre :   None 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในคราว
ประชุมครั้งที ่9/2558  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ENT 101 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่คณะเกษตรศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 
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6.13    หลักเกณฑ์การก าหนดวิชาแกนเลือกในหลักสูตร 

 ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดวิชาแกนเลือกในหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เนื่องจากส านักทะเบียนและ
ประมวลผล และคณะต่างๆ ได้ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกภาคการศึกษาที่
ผ่านมา และพบว่ามีการน าวิชาแกนเลือกในหลักสูตรไประบุเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาอ่ืน เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ ดังนี้ 

1. การน าวิชาแกนเลือกไประบุเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาโท 
2. การน าวิชาแกนเลือกไประบุเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ไปในการประชุมครั้งต่อไป 
 

6.14   คณะการสื่อสารมวลชนขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน   
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะการสื่อสารมวลชน เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 ผศ.นาฎยา  ตนานนท์ *  ผศ.นาฎยา  ตนานนท์   - M.A. (journalism), Sophia University, Japan, 

1981 
- ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2519 
ผศ.อรรนพ  ลิมปนารมณ์ อ.สุนันทา  แย้มทัพ * - M.A. In Area Studies (Journalism), University 

of Tsukuba, Japan, 2001 
- ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 
รศ.ดร.กรวรรณ  กฤตวรกาญจน์ อ.ศศิกานต์  ลิมปิติ - นศ.ม.(การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2549 
- ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (การสื่อสารมวลชน), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
ผศ.ลดัดาวลัย์   อินทจักร ์ ผศ.ลดัดาวลัย์   อินทจักร ์ - นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2539 
- ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2531 
ผศ.นันทสิทธ์ิ  กิตติวรากูล * ผศ.นันทสิทธ์ิ  กิตติวรากูล * - นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2544 
- ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2541 
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หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะการสื่อสารมวลชน    ใน
คราวประชุมครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558      

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป ตามที่คณะการสื่อสารมวลชนเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
7.1  การเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมีความเห็นว่า เพ่ือให้การ
เปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาก าหนดกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนั้น การเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปจึงควรผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไปก่อน 
 
ปิดประชุมเวลา     17.30   น. 
 
  
 

      
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


