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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2/2562 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย ์ ค ำประกอบ รองอธิกำรบดี  ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. ผศ.ดร.ปรำรถนำ  ใจผ่อง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีระ  ฟ้ำเฟ่ืองวิทยำกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.พร้อมพงศ์  สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
6. อ.ดร.ชลำธิป วสุวัต    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
7. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
8. รศ.ดร.รงคกร   อนันตศำนต์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
9. ผศ.ดร.อรัญญำ ศิริผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.อรรถพล  สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
12. รศ.นพ.อรรถวุฒิ  ดีสมโชค  รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
14. อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ คณะทันตแพทยศำสตร์    กรรมกำร 
15. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์    กรรมกำร 
16. ผศ.ดร.เพ็ญนภำ  คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
17. อ.ดร.สุภำรัตน์  วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 
18. อ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง ผู้ช่วยคณบดี คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
19. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
21. ผศ.ดร.รสริน  โอสถำนันต์กุล รองคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
22. ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
23. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
24. ผศ.ดร.พจนำ  พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
25. ผศ.ดร.อุษณีย์  เอมศิรำนันท์ รองคณบดี คณะนิติศำสตร์  กรรมกำร 
26. อ.ดร.วรำงคณำ นำคเสน  แทนรองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 
27. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
28. นำงเทพพร สุค ำวัง รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์) 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
3. รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.ประไพลิน จันทน์หอม อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
2. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. นำงดนุดำ    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.35  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 คณะเกษตรศาสตร์ขอเลื่อนผลบังคับใช้ของกระบวนวิชา 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้อนุมัติกำรปรับปรุงกระบวนวิชำ AGRO 471 ของคณะเกษตรศำสตร์ โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำน
วิชำกำรได้ให้ควำมเห็นชอบ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 แล้ว นั้น 
 คณะเกษตรศำสตร์มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของกระบวนวิชำดังกล่ำว เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในหลักสูตรเดิม เนื่องจำกหลักสูตรไม่ได้ก ำหนดให้เรียนกระบวนวิชำ PLS 
210 และ AGRO 312 จึงท ำให้นักศึกษำจ ำนวน 17 รำย ไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำ AGRO 471 
ได้ จึงได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของกระบวนวิชำ จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่  1 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง
มหำวิทยำลัยได้อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 สรุปข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการจัดท า มคอ. 3-4 และ 5-6 บนระบบ CMU-MIS 
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 ตำมที่ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอควำมร่วมมือให้คณะ/วิทยำลัย จัดท ำ 
มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินหลักสูตร
ตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  1. มคอ. 5-6 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2561 
  2. มคอ. 3-4 ของกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2561 
 บัดนี้ ครบก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแล้ว ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงได้สรุปข้อมูล
กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีที่มีกำรจัดท ำ มคอ. 3 -4 และ มคอ. 5-6 บนระบบ CMU-MIS เพ่ือเสนอให้      
ที่ประชุมทรำบ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.3 คณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้มีค ำสั่งที่ 0580/2559 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2559 แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมกำร
พัฒนำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
หลักสูตรสหกิจศึกษำให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับ
กำรท ำงำน (WIL) ในระดับปริญญำตรี พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
สหกิจศึกษำ และพิจำรณำให้ควำมเห็นแก่มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 
และกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (WIL) รวมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสิน
ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นของมหำวิทยำลัย เพ่ือเข้ำร่วมกำรเสนอผลงำนในระดับชำตินั้น  
 เนื่องจำกหลำยส่วนงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรในต ำแหน่งรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรพัฒนำสหกิจศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอเสนอค ำสั่งดังกล่ำวมำเพ่ือทรำบอีก
ครั้งหนึ่ง ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานพิจารณาทบทวนและเสนอแต่งตั้งคณะท างานชุดใหม่ โดยให้ปรับรายชื่อและ
องค์ประกอบของคณะท างานให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ตำมที่ มหำวิทยำลัยได้มีค ำสั่ งที่  1332/2557 ลงวันที่  22 พฤษภำคม 2557 เรื่อง แต่ งตั้ ง        
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัยมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มหำวิทยำลัยจึงได้ยกเลิกค ำสั่ง
ดังกล่ำว และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชุดใหม่ เพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่แทน โดยมีรำยละเอียดตำมค ำสั่งที่ 0368/2562 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 
 ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำน
กำรประชุม ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562 ตำมหนังสือที่  ศธ 6594(4)/ว 58 ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2562 นั้น 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิต ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้เสนอที่ประชุมพิจำรณำแบบส ำรวจควำมพึง
พอใจของนำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำต่อบัณฑิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของนำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำของบัณฑิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม
ทักษะควำมเป็นพลเมืองโลกตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ และสำมำรถน ำข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของนำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำบัณฑิตได้มำกยิ่งขึ้น  และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ใช้แบบส ำรวจฯ ดังกล่ำวในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส ำหรับปี พ.ศ. 2562 นั้น คณะเศรษฐศำสตร์ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของ
ประเด็นค ำถำมในแบบส ำรวจฯ ดังกล่ำว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณ าแล้ ว มี มติ เห็ น ชอบ ให้ เพิ่ ม ข้ อค าถ าม  “คุ ณ ลั กษ ณ ะของบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงานในองค์กรของท่าน” ในส่วนที่ 3 ของแบบส ารวจฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัลเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 
จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ 
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- DIN 109   Introduction to Emerging Rules of Disruptive  
  Technology in Trade     3(3-0-6) 

         Pre :  None 
  หมำยเหตุ กระบวนวิชำ DIN 109 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติ
นวัตกรรมดิจิทัล ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ         
ที่ประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. ให้น ากระบวนวิชา DIN 109 ไปแจ้งเวียนให้คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหา

กระบวนวิชาก่อน แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง 

2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ากระบวนวิชาดังกล่าวควรถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากกว่ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือไม่ 

6.1.2   คณะแพทยศาสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 
 ตำมที่คณะทันตแพทยศำสตร์ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
โดยได้เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหลักสูตรซึ่งเปิดสอนโดยคณะแพทยศำสตร์ ดังนี้ 

1. ยกเลิกกระบวนวิชำ BCHM 252 Medical Biochemistry for Dental Students จ ำนวน 5 
หน่วยกิต 

2. ก ำหนดให้เรียนกระบวนวิชำ BCHM 210 General Biochemistry จ ำนวน 3 หน่วยกิต และ 
BCHM 253 Clinical Biochemistry in Dentistry จ ำนวน 2 หน่วยกิต แทน 

เนื่องจำกคณะทันตแพทยศำสตร์ตรวจพบว่ำยังคงมีนักศึกษำบำงรำยที่ต้องเรียนซ้ ำชั้นในหลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำได้ครบตำมที่
หลักสูตรก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสอนกระบวนวิชำ
ดังกล่ำว จึงเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

กระบวนวิชาท่ีใช้แทนกัน 

กระบวนวิชา หน่วยกิต กระบวนวิชา หน่วยกิต 

BCHM 252  Medical Biochemistry for 
Dental Students 

5(4-3-8)     BCHM 210  General Biochemistry 
    BCHM 253  Clinical Biochemistry in       

Dentistry 

3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

หมายเหตุ :    ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซา้ยแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่าน้ัน  
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กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะแพทยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกันของคณะ
แพทยศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และ
ให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

6.1.3 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 ZOOL 495  Training in Zoology    3(0-12-0) 

   Pre :  Fourth year standing 
 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ZOOL 411  Parasitology 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ZOOL 495 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ZOOL 411 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.4 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. ENGL 294  English for Airline Business   3(3-0-6) 
  Pre :  ENGL 112 or ENGL 210 or ENGL 291 
2. JA 353  Japanese Culture and Beliefs   3(3-0-6) 
  Pre :  JA 214 
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3. JA 354  Japanese Cultural History in the Edo Period 3(3-0-6) 
  Pre :  JA 214 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-3 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

4. JA 373  Socio-Cultural and Japanese Popular Media 3(3-0-6) 
  Pre :  JA 214 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 4 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ      
ที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. JA 341  Structure of Japanese 1 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  โครงสร้ำงภำษำญี่ปุ่น 1 
     Structure of Japanese 1 
   เปลี่ยนเป็น ระบบค ำภำษำญี่ปุ่น 
      Japanese Morphology 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
2. JA 342  Structure of Japanese 2 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  โครงสร้ำงภำษำญี่ปุ่น 2 
     Structure of Japanese 2 
   เปลี่ยนเป็น วำกยสัมพันธ์ภำษำญี่ปุ่น 
      Japanese Syntax 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 1-2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
คณะมนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 
 
 

3. JA 351  History of Japanese Literature 1 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 1  
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   เปลี่ยนเป็น ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่น 1 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  

   จากเดิม  JA 204 or JA 222 
   เปลี่ยนเป็น JA 214 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
4. JA 352  History of Japanese Literature 2 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 
   จากเดิม  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 2  
   เปลี่ยนเป็น ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่น 2 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
5. JA 371  Japanese Studies 1 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  JA 204 
   เปลี่ยนเป็น JA 214 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
6. JA 372  Japanese Studies 2 

 เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
7. JA 421  Written Communication in Japanese 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ภำษำเขียนเพื่อกำรสื่อสำร 
     Written Communication in Japanese 
   เปลี่ยนเป็น กำรเขียนภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร 
      Writing Japanese for Communication 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  WRITE COMMUNICATE JA  
   เปลี่ยนเป็น WRITING JA FOR COMM 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 3-7 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
คณะมนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ENGL 294; JA 353, 354 และ 373 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา JA 341, 342, 351, 352, 371, 372 และ 421 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.5 คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะเศรษฐศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 ECON 447 Seminar in Current Economic Problems 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Fourth year standing 
   เปลี่ยนเป็น Third year standing; for Economics students only 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ECON 447 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.6 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
คณะสังคมศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 ASS 335  Dynamism of Highland Ethnic Communities 3(3-0-6) 

  Pre :  Third year standing 
 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ASS 335 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

6.1.7 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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1. EDAE 231  Fundamental Sculpture Techniques   2(1-2-3) 
  Pre :  EDAE 201 
2. EDAE 316  Basic Printmaking for Teachers    2(1-2-3) 
  Pre :  EDAE 201 
3. EDAE 321  Water Color Painting     2(1-2-3) 
  Pre :  EDAE 201 
4. EDAE 351  Art Activities for Children with Special Needs  2(1-2-3) 
  Pre :  EDAE 201 
5. EDAE 423  Visual Art Analysis      2(1-2-3) 
  Pre :  EDAE 370 
6. EDAE 471  Art Thesis and Exhibition for Art Education          3 Credits 
  Pre :  EDAE 320 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ โดย
กำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/ว 566 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 14 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. EDAE 100 Thai Music for Teachers 1 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ดนตรีไทยส ำหรับครู 1 
     Thai Music for Teachers 1 
   เปลี่ยนเป็น ดนตรีไทยส ำหรับครู 
      Thai Music for Teachers 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  2(0-6-0) 
   เปลี่ยนเป็น 2(1-2-3) 

3) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
2. EDAE 103 Art for Teachers 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  2(2-0-4) 
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   เปลี่ยนเป็น 2(1-2-3) 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  

   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
3. EDAE 106 Art in Daily Life 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
4. EDAE 201 Principle of Drawing for Art Education 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  2(1-3-4) 
   เปลี่ยนเป็น 2(1-2-3) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  บรรยำยและฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 45 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น ปฏิบัติกำร 30 ชั่วโมง 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
5. EDAE 223 Design for Art Education 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  2(1-3-0) 
   เปลี่ยนเป็น 2(1-2-3) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  บรรยำยและฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 45 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น ปฏิบัติกำร 30 ชั่วโมง 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
6. EDAE 224 Paper Sculpture for Teachers 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  บรรยำยและฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 
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2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
7. EDAE 307 Oil Painting 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  3(1-5-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  บรรยำยและฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 75 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น ปฏิบัติกำร 60 ชั่วโมง 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
8. EDAE 313 Wood-Block Printing for Art Education 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 
   จากเดิม  ภำพพิมพ์จำกแม่พิมพ์ไม้ส ำหรับศิลปศึกษำ 
   เปลี่ยนเป็น ภำพพิมพ์แกะไม้ส ำหรับศิลปศึกษำ 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  3(1-5-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 

3) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  บรรยำยและฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

4) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 75 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น ปฏิบัติกำร 60 ชั่วโมง 

5) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
9. EDAE 317 Curriculum and Teaching of Art Education in School 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  หลักสูตรกำรสอนศิลปศึกษำในโรงเรียน 
     Curriculum and Teaching of Art Education in School 
   เปลี่ยนเป็น หลักสูตรศิลปศึกษำในโรงเรียน 
      Curriculum of Art Education in School 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
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   จากเดิม  CURRI AND TEACH OF ART ED 
   เปลี่ยนเป็น CUR OF ART EDU IN SCHO 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  None 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or consent of the department 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
10. EDAE 319 Psychology for Teaching of Art Education 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
11. EDAE 403 Art Activities 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  Art Activities 
   เปลี่ยนเป็น Art Education Activities 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 

3) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
12. EDAE 404 Art Education Seminar 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม  2(0-6-0) 
   เปลี่ยนเป็น 2(1-2-3) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ  
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  EDAE 403 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 291 or consent of the department  

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
13. EDAE 407 Aesthetics Education and Criticism 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 
   จากเดิม  สุนทรียศึกษำและกำรวิจำรณ์ 
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   เปลี่ยนเป็น สุนทรียศำสตร์ศึกษำและกำรวิจำรณ์ 
2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  AESTHETICS ED AND CRITIC 
   เปลี่ยนเป็น AES EDU & CRIT 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  None 
   เปลี่ยนเป็น CART 201 and CART 205 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
14. EDAE 411 Classroom Research in Art Education 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 
   จากเดิม  กำรวิจัยในชั้นเรียนสำขำวิชำศิลปศึกษำ 
   เปลี่ยนเป็น กำรวิจัยในชั้นเรียนศิลปศึกษำ 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ โดย
กำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/ว 566 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา EDAE 231, 316, 321, 351, 423 และ 471 โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDAE 100, 103, 106, 201, 223, 224, 307, 313, 317, 
319, 403, 404 และ 407 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา EDAE 411 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยใน 
มคอ. 3 หน้า 2 เป็น “การวิจัยในชั้นเรียนศิลปศึกษา” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 
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6.2.1 คณะมนุษยศาสตร์ขอหารือแนวทางการบริหารจัดการการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ENGL 102 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 ตำมที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ขอหำรือคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรถึงแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดชั้นเรียนของกระบวนวิชำ ENGL 102 ที่ก ำหนดเงื่อนไขไว้ว่ำ ห้ำมนักศึกษำเพ่ิม/
ถอน/ย้ำย section เองในระบบ และพบว่ำมีปัญหำดังนี้ 

1. กระบ วน วิ ช ำ  ENGL 102 มี เงื่ อ น ไข ที่ ต้ อ งผ่ ำน ก่ อน คื อ  ENGL 101 or consent of the 
department ซึ่งขณะนี้เกรดของกระบวนวิชำ ENGL 101 ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น ในกรณีที่นักศึกษำ
ได้รับเกรด F หรือ W อำจำรย์ผู้สอนจะต้องเข้ำไป disapprove ในระบบให้นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
เนื่องจำกกระบวนวิชำมีเงื่อนไข “or consent of the department” ก ำกับไว้ ท ำให้ระบบไม่
สำมำรถ disapprove ได ้

2. นักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนวิชำเอกเลือกบำงกระบวนวิชำได้ เนื่องจำกเวลำเรียนทับซ้อน
กับกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ/กระบวนวิชำอ่ืนๆ ที่ก ำหนดไว้ในตำรำงเรียนส ำเร็จรูป 

คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่  16 
พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ขอให้คณะมนุษยศำสตร์หำรือกับภำควิชำภำษำอังกฤษว่ำ ในกรณีที่นักศึกษำได้รับอักษรล ำดับขั้น 
F หรือ W ในกระบวนวิชำ ENGL 101 ทำงภำควิชำภำษำอังกฤษประสงค์จะให้อำจำรย์ผู้สอนเข้ำ
ไป disapprove กำรลงทะเบียนกระบวนวิชำ ENGL 102 ในระบบให้นักศึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ 
จะใช้กระบวนวิชำ ENGL 101 เป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อนเพียงอย่ำงเดียว โดยยกเว้นเงื่อนไข “or 
consent of the department” (เฉพำะภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561) เพ่ือให้ระบบ 
disapprove ได้อัตโนมัติ 
 ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ขอให้คณะมนุษยศำสตร์แจ้งผลไปยังส ำนักทะเบียนและประมวลผล
เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ขอควำมร่วมมือทุกคณะ/วิทยำลัยรอให้ตำรำงเรียนส ำเร็จรูปของนักศึกษำเสร็จเรียบร้อยก่อน แล้ว
จึงจัดท ำตำรำงเรียนส ำหรับวิชำเอกเลือก เพ่ือไม่ให้เวลำเรียน/สอบทับซ้อนกัน ทั้งนี้ หำกนักศึกษำมี
ปัญหำตำรำงเรียนทับซ้อนกับกระบวนวิชำอ่ืนในหลักสูตรหรือลงทะเบียนเรียนไม่ได้ และประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำ ENGL 102 ขอให้แจ้งคณะที่ตนเองสังกัด 
ภำยในวันที่  23 พฤศจิกำยน 2561 และให้คณะรวบรวมรำยชื่อส่งมำยังส ำนักทะเบียนแล ะ
ประมวลผล ภำยในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 

โดยในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ที่ผ่ำนมำนั้น คณะมนุษยศำสตร์และส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผลได้แก้ไขปัญหำและจัดกำรให้นักศึกษำทุกรำยสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้อย่ำงไม่มีปัญหำเรียบร้อย
แล้ว โดยพบว่ำมีนักศึกษำที่พบปัญหำดังกล่ำว จ ำนวน 157 รำย ในกำรนี้คณะมนุษยศำสตร์จึงขอหำรือที่
ประชุมถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรปัญหำดังกล่ำวเพ่ือให้กำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำในปีกำรศึกษำ
ถัดไปเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. ให้บริหารจัดการการลงทะเบียนกระบวนวิชา ENGL 102 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแนวทาง

เดิม โดยจัดกระบวนวิชา ENGL 102 ไว้ในตารางเรียนส าเร็จรูปของภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาถัดไป หากนักศึกษามีปัญหาตารางเรียนทับซ้อนกับ วิชาเอกในหลักสูตรหรือ
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ให้นักศึกษาสามารถย้าย section กระบวนวิชา ENGL 102 ได้ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการติดตามผลว่าการจัด section กระบวนวิชา ENGL 102 
ตามคะแนน CMU-ePro นั้นเป็นผลดีต่อนักศึกษาจริงหรือไม่ 

2. กรณีที่นักศึกษาได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ W ในกระบวนวิชา ENGL 101 ให้ใช้กระบวนวิชา 
ENGL 101 เป็นเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเพียงอย่างเดียวของกระบวนวิชา ENGL 102 โดย
ยกเว้นเง่ือนไข “or consent of the department” เพื่อให้ระบบ disapprove ได้อัตโนมัติ 
เช่นเดียวกับการด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 

6.2.2  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ เพ่ือให้นักศึกษำได้องค์ควำมรู้ที่มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ได้แก่ 

1. INX 320 Introduction to E-Service  3(3-0-6) 
2. INX 340 Enterprise Database System  3(2-2-5) 
3. INX 370 Analysis and Design in Materials Management Module 3(3-0-6) 
4. INX 371 Analysis and Design in Production Planning Module 3(3-0-6) 
5. INX 372 Analysis and Design in Financial Tracking Module 3(3-0-6) 
6. INX 373 Analysis and Design in Human Capital Management Module 3(3-0-6) 
7. INX 374 Analysis and Design in Sales and Distribution Module 3(3-0-6) 
กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยฯ ในครำวประชุม

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.3 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอ
เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

 

 

1. เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 2 รำย 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนลิ  1. ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนลิ - Ph.D. (Applied Biochemistry), University of 
Tsukuba, Japan, 1993 

- วท.ม. (พฤกษศำสตร), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 
2532 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 
2528 

2. ผศ.ดร.เดชำ ทำปัญญำ  2. ผศ.ดร.เดชำ ทำปัญญำ - วท.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่, 2547 
- วท.ม. (วิทยำศำสตรสิ่งแวดลอม), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2543 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่, 2541 

3. ผศ.ดร.มัสลิน โอสถำนันต์กุล  3. ผศ.ดร.มัสลิน โอสถำนันต์กุล - Ph.D. (Plant Sciences), The University of 
Manchester, UK, 2009  

- M.Sc. (Biological Sciences), The University of 
Manchester, UK, 2005 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่, 2545 
4. ผศ.วีระศักดิ์ รงุเรืองวงศ์  4. ผศ.วีระศักดิ์ รงุเรืองวงศ์ - วท.ม. (เทคโนโลยีกำรบริหำรสิ่งแวดลอม), 

มหำวิทยำลยัมหิดล, 2534 
- วท.บ. (เกษตรศำสตร), มหำวิทยำลัยขอนแกน, 2529 

5. ผศ.ดร.อษุำวดี ชนสุต  5. ผศ.ดร.อุษำวดี ชนสุต - Ph.D. (Plant Physiology), University of 
London, UK, 2002 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่, 2538 
6.                  - 6. อ.ดร.วิทยา ภีระ - ปร.ด. (วิทยำศำสตรเชิงค ำนวณ), มหำวิทยำลยัวลัย

ลกัษณ, 2555 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชยีงใหม, 2549 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชยีงใหม, 2544 

7.                  - 7. อ.ดร.อษุรา ปญญา - ปร.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557 
- วท.ม. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2553 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), มหำวทิยำลัยเชียงใหม, 

2550 

2. เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 รำย  
รายชื่อที่ขอเพ่ิมเติม คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.อสิสระ ปะทะวัง - ปร.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัขอนแกน, 2559 
- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยขอนแกน, 2555 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยขอนแกน, 2553 

2. อ.ดร.อุษรำ ปญญำ - ปร.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557 
- วท.ม. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2553 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), มหำวทิยำลัยเชียงใหม่, 2550 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

6.2.4  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยขอ
เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

1. เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.สกณุณี บวรสมบตัิ  1. ผศ.ดร.สกณุณี บวรสมบตั ิ - Ph.D. (Biology), University of Essex, UK, 1999 
- วท.ม. (จุลชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 

2525  
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2522 

2. ผศ.ดร.จีรพร เพกเกำะ  2. ผศ.ดร.จีรพร เพกเกำะ - วท.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551 
- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545  
- วท.บ. (จุลชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

3. ผศ.ดร.วสุ ปฐมอำรยี์  3. ผศ.ดร.วสุ ปฐมอำรยี ์ - Ph.D. (Microbiology), University of Newcastle, 
UK, 2005 

- วท.ม. (จุลชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 
2542 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 
4. ผศ.ดร.บญุสม บุษบรรณ ์ 4. ผศ.ดร.บญุสม บุษบรรณ ์ - วท.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548   

- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
5. อ.ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์ 5. อ.ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์ - วท.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
6. อ.ดร.จอมขวัญ มรีักษ ์ 6. อ.ดร.จอมขวัญ มรีักษ ์ - Ph.D. (Agricultural Science), Gifu University, 

Japan, 2008 
- วท.ม. (จุลชีววิทยำอุตสำหกรรม), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2548 
- วท.บ. (จุลชีววิทยำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2546 

7.                  - 7. ผศ.ดร.ธารารัตน์ ชือตอฟ - Ph.D. (Bioscience and Biotechnology), 
Strathclyde University, Glasgow, UK, 2000 

- M.Sc. (Food Science and Microbiology), 
Strathclyde University, Glasgow, UK, 1996 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

2. เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย  
รายชื่อที่ขอเพ่ิมเติม คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ผศ.ดร.ธำรำรตัน์ ชือตอฟ - Ph.D. (Bioscience and Biotechnology), Strathclyde University, Glasgow, UK, 2000 
- M.Sc. (Food Science and Microbiology), Strathclyde University, Glasgow, UK, 1996 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.5  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอ
เพ่ิมรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ชโลบล วงศส์วสัดิ์  1. รศ.ดร.ชโลบล วงศส์วัสดิ ์ - วท.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2535  
- วท.ม. (กำรสอนชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2532 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 

2524 
2. ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร  2. ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร - Dr.rer.nat. (Zoologie), University of Innsbruck, 

Austria, 1999 
- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2535 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2530 

3. ผศ.ดร.สุภำพ แสนเพชร  3. ผศ.ดร.สุภำพ แสนเพชร - วท.ด. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547 
- วท.ม. (กำยวิภำคศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2537 
- วท.บ.(เทคนิคกำรแพทย์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2533 
4. ผศ.ดร.พัชญ์วัญญ์ อำจณิำจำรย์ 4. ผศ.ดร.พัชญ์วัญญ์ อำจณิำจำรย์ - วท.ด. (สรีรวิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2556 

- สพ.บ., มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2549 
5. อ.ดร.ณัฐวด ีนันตรัตน ์ 5. อ.ดร.ณัฐวด ีนันตรัตน ์ - วท.ด. (วิทยำศำสตร์ชีวภำพ), จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2557 
- วท.บ. (เทคโนโลยชวีภำพ), มหำวทิยำลยัเชียงใหม่, 

2552 
6.                  - 6. ผศ.ดร.มนฤดี ชยัโพธิ์ - Ph.D. (Marine Bioresource and Environmental 

Science), Hokkaido University, Japan, 2015 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วท.ม. (สัตววิทยำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2547 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2543 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
วิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดสอนวิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดสอนวิชำโทเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) 

ส ำหรับนักศึกษำท่ัวไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  โดยก ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
ดังนี้ 

1) วิชำบังคับ จ ำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ISNE 102 
2) วิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต โดยเลือกจำกกระบวนวิชำดังต่อไปนี้ 

CPE 200, 205, 342, 343, 361, 411, 441, 444, 448, 453, 456, 457, 
458, 461, 465, 472, 475, 479, 494, 497, 498 และ 499 

  ISNE 200, 452, 462, 494, 496, 497, 498 และ 499 
 กำรเปิดสอนวิชำโทเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนวิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 ทั้งนี้ หากมีคณะ/วิทยาลัยใดสนใจจะแนะน าให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทดังกล่าว ขอให้ประสาน
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ เนื่องจากสามารถรองรับ
นักศึกษาได้ในจ านวนจ ากัด 



22 

 6.2.7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2559 

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบเชิง
บูรณำกำรสถำปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และ
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยได้เพ่ิมกระบวนวิชำ ENGL 101 
และ 102 ในโครงสร้ำงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร และปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
จำกเดิม 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต และปรับลดหน่วยกิตกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำกเดิม 
12 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ดังนี้ 
1. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

1) ปรับจ ำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร และกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
โครงสร้างหลักสูตร (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เดิม โครงสร้างหลักสูตร (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ใหม ่

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             6 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  12 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์   9 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์   9 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรูผ้่ำนกิจกรรม           3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรูผ้่ำนกิจกรรม           3 หน่วยกิต 

2) เพ่ิมกระบวนวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน ในกลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ 
จากเดิม ให้นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนที่ก ำหนดให้ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ คือ 

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3(3-0-6) 
ENGL 202 English in Professional Contexts 3(3-0-6) 

 เปลี่ยนเป็น ให้นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนที่ก ำหนดให้ จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ คือ 
 ENGL 101 Fundamental English 1 3(3-0-6) 
 ENGL 102 Fundamental English 2 3(3-0-6) 

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3(3-0-6) 
          ENGL 202 English in Professional Contexts 3(3-0-6) 
2. การปรับปรุงแผนการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปรับแก้ไขแผนกำรศึกษำ ชั้นปีที่ 1-2 ให้สอดคล้อง

กับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร และกลุ่มวิชำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดังนี้ 

แผนการศึกษา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เดิม แผนการศึกษา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
- 801105 Learning Through Activities 1         2 หน่วยกิต - 801105 Learning Through Activities 1         2 หน่วยกิต 
- 801106 Learning Through Activities 2         1 หน่วยกิต - 801106 Learning Through Activities 2         1 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เดิม แผนการศึกษา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ใหม่ 
- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 3 หน่วยกิต   - กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 3 หน่วยกิต   
- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์          3 หน่วยกิต - กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์          3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์           3 หน่วยกิต - 001101 Fundamental English 1           3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
- 001202 English in Professional Contexts 3 หน่วยกิต - 001102 Fundamental English 2           3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 3 หน่วยกิต - กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 3 หน่วยกิต   - กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 3 หน่วยกิต   
- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์          3 หน่วยกิต - กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์          3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์           3 หน่วยกิต - 001201 Critical Reading and Effective Writing 3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
- 001201 Critical Reading and Effective Writing 3 หน่วยกิต - 001202 English in Professional Contexts  3 หน่วยกิต 

   กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรศึกษำดังกล่ำว
ข้ำงต้น ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 9 
หน่วยกิต และปรับลดจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็น 6 หน่วยกิต 

2. ปรับแก้ไขแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลง 

6.2.8  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรเมืองและ
กำรปกครอง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับแก้ไขต ำแหน่งทำง
วิชำกำรและคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

1. เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.อโณทัย วัฒนำพร 1. ผศ.อโณทัย วัฒนำพร - ร.ม., มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2527 
- ศศ.บ. (รัฐศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2524   

2. อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสตูร  2. อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสตูร - Ph.D. (Politics and International Studies), 
University of Leeds, UK, 2015  

- M.S. (Democracy and Democratization), 
University College London, UK, 2010 

- ร.บ. (กำรปกครอง) (เกียรตินิยมอนัดับ 2), 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551 

3. อ.รำม โชติคุต  3. ผศ.รำม โชติคุต - M.A. (Politics), University of Hull, UK, 2015 
- ร.ม. (กำรปกครอง), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2546 
- ร.บ. (กำรระหว่ำงประเทศ), 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2536 
4. อ.พินสุดา วงศ์อนันต์  4. อ.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ - ศศ.ม. (สหสำขำวิชำ) (พัฒนำมนุษย์และสังคม), 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551 
- ศศ.บ. (ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ), 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2548 
5. อ.มานิตา หนูสวัสด์ิ  5. อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจค าปัน - Ph.D. (Public Administration), University of 

North Texas, U.S.A., 2014 
- รป.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2549 
- ร.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

2. เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 รำย 

ต าแหน่งทางวิชาการเดิม ต าแหน่งทางวิชาการใหม่ คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ไพลิน ภู่จีนำพันธ์ุ 1. ผศ.ดร.ไพลิน ภูจ่ีนำพันธุ ์ - Doc.Soc.Sci, The University of Sydney, 
Australia, 2010 

- ร.ม. (กำรปกครอง), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543 
- ร.บ. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 

2. อ.ดร.มำลินี คุ้มสภุำ  2. ผศ.ดร.มำลินี คุ้มสุภำ - อ.ด. (ไทยศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2554 
- ร.ม. (กำรปกครอง), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2541 
- ร.บ. (บริหำรรัฐกิจ), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2534 

3. เปลี่ยนแปลงคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 รำย 

รายชื่อ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เดิม 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ใหม่ 

1. อ.ดร.จันทนำ สุทธิจำร ี - ศศ.ด. (กำรวำงแผนและพัฒนำชนบท),     
มหำวิทยำลยัแม่โจ,้ 2543 

- ศศ.ด. (กำรวำงแผนและพัฒนำชนบท), 
มหำวิทยำลยัแม่โจ,้ 2543 
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รายชื่อ 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เดิม 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ใหม่ 

- ศ.ม. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 
- ร.ม. (กำรเมืองกำรปกครอง), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2536 
- รบ.ป. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 
- น.บ., มหำวิทยำลยัสโุขทัยธรรมำธริำช, 2534 

- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 
- ร.ม. (กำรเมืองกำรปกครอง), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2536 
- รป.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2536 
- น.บ., มหำวิทยำลยัสโุขทัยธรรมำธริำช, 2534 
- ร.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2532 
2. ศ.ดร.ธเนศวร์ เจรญิเมือง  - Ph.D. (Pol.Sci.), Northern IIIinois 

University, U.S.A., 1989  
- M.A. (Russia Area Studies), 

Georgetown University, Washington, 
D.C., 1985 

- ร.บ. (เกียรตินิยม), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2517 

- Ph.D. (Pol.Sci.), Northern IIIinois 
University, U.S.A., 1989  

- M.A. (Russia Area Studies), 
Georgetown University, U.S.A., 1985 

- ร.บ. (เกียรตินิยม), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2517 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และ
รัฐประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.9 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2548 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเยอรมัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2548 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
โดยขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้   

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ศ.ดร.เอนก กิมสุวรรณ 1. ศ.ดร.เอนก กิมสุวรรณ - Ph.D. (German Linguistics), Universität 
Heidelberg, Germany, 1984  

- M.A. (German Linguistics), Universität 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดเดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Heidelberg, Germany, 1976 
- ศศ.บ. (ประวัติศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2513 

2. อ.ไพรวัลย์ โลโท 2. อ.ไพรวัลย์ โลโท - ศศ.ม. (ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ), 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง, 2549  

- ศศ.บ. (ภำษำเยอรมัน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 
3. อ.สิริน เกียรติไกรภพ 3. อ.สิริน เกียรติไกรภพ - อ.ม. (ภำษำเยอรมัน), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2558 

- ศศ.บ. (ภำษำเยอรมัน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555 
4. Dr.Dirk Baldes 4. Dr.Dirk Baldes - Ph.D. (Modern German Literature), Saarland 

University, Germany, 2006 
- M.A. (Modern German Literature), Saarland 

University, Germany, 2001 
5. อ.พร่างดาว นุประดิษฐ์ 5. อ.วรางคณา ศิริวานนท ์ - อ.ม. (ภำษำเยอรมัน), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2546 

- อ.บ. (ภำษำเยอรมัน), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2544 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2561 วันที่ 19 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.10 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษำรหัส 5804...-5904... ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร  
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ที่จะได้องค์
ควำมรู้ที่ทันสมัยมีเนื้อหำที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เท่ำทันสถำนกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกศตวรรษที่ 21 โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 3 
กระบวนวิชำ ได้แก่ 

1. SSA 324   Civil Society, Non-Governmental Organizations 
  and Social Movement      3(3-0-6) 
2. SSA 349   Rights and Life Security in a Changing World    3(3-0-6) 
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3. SSA 414  Social Policy and Social Welfare System     3(3-0-6) 
กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำว

ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

7.1 คณะเศรษฐศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับวีซ่านักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติที่ลาพักการศึกษา 
 คณะเศรษฐศำสตร์ขอหำรือที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหำนักศึกษำต่ำงชำติที่พบว่ำกระท ำกำรทุจริตและต้อง
ลำพักกำรศึกษำ ซึ่งด้วยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะแล้วไม่สำมำรถยกเลิกวีซ่ำนักศึกษำ (Student Visa) ของ
นักศึกษำต่ำงชำติได้ หำกนักศึกษำกระท ำควำมผิดใดๆ ระหว่ำงลำพักกำรศึกษำอำจส่งผลเสียต่อมหำวิทยำลัย
ได้ จึงขอหำรือที่ประชุมถึงแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำดังกล่ำว 
 ผู้แทนคณะพยำบำลศำสตร์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ วีซ่ำนักศึกษำจะมีผลต่อเมื่อนักศึกษำได้ลงทะเบียน
เรียนและมำเรียนตำมปกติ หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือไม่มำเรียนจะถือว่ำ วีซ่ำดังกล่ำว 
disqualified ตำมระเบียบของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 

ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าคณะควรรวบรวมและส่งรายชื่อนักศึกษาต่างชาติที่
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไปยังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ ตม. 
ทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอรับไปประสานกับผู้อ านวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์เป็นการเบื้องต้น 
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ปิดประชุมเวลา    15.55  น.  
 
 
 นำงเทพพร  สุค ำวัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี) 
รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร                   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
          ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                   ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
            ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                                        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    


