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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 3/2562 

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 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.พร้อมพงศ์  สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
5. อ.ดร.ชลำธิป วสุวัต    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
6. อ.ดร.น้ ำผึ้ง  อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
7. รศ.ดร.รงคกร   อนันตศำนต์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
8. ผศ.ดร.อรัญญำ ศิริผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
9. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์  แสนทน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
10. ผศ.ดร.อรรถพล  สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
11. รศ.นพ.อรรถวุฒิ  ดีสมโชค  รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
12. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
13. อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ คณะทันตแพทยศำสตร์    กรรมกำร 
14. นำงอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง       แทนรองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์    กรรมกำร 
15. ผศ.ดร.เพ็ญนภำ  คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
16. อ.ดร.สุภำรัตน์  วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 
17. ผศ.ดร.สุทัศน์   สุระวัง รองคณบดี คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
18. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยำตรำ รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
19. ผศ.ดร.จอมใจ  แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนำกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
21. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
22. อ.ดร.ฐิติวุฒิ  บุญยวงศ์วิวัชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยจัดกำรศึกษำ 
  คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
23. ผศ.ดร.อุษณีย์  เอมศิรำนันท์ รองคณบดี คณะนิติศำสตร์  กรรมกำร 
24. รศ.ดร.วรำภรณ์  บุญเชียง รองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 
25. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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26. นำงเทพพร สุค ำวัง รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.พดุงศักดิ์   คชส ำโรง อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
2. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

1.1 แนะน าคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้แทนของคณะ เพ่ือเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร จากเดิม ผศ.ดร.พจนำ พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
เป็น อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยจัดกำรศึกษำ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์  

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหำวิทยำลัยได้มีค ำสั่งที่ 0438/2562 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป เพ่ือพิจำรณำทบทวนแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย รวมถึง
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กำรพิจำรณำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และกำรติดตำมประเมินผล  ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนที่ประชุมแจ้งเพ่ิมเติมว่ำคณะท ำงำนชุดดังกล่ำวได้มีกำรประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 
มีนำคม 2562 โดยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับทักษะที่เป็น General Competency ที่นักศึกษำพึงจะได้รับจำก
กำรศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ทั้งนี้ ฝ่ำยวิชำกำรจะได้น ำเสนอรูปแบบและแนวคิดดังกล่ำวต่อนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 
 ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำน
กำรประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 94 ลงวันที่ 26 
กุมภำพันธ์ 2562 นั้น 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากไม่มีผู้แทนมาประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป จ ำนวน 1 กระบวน
วิชำ คือ 

 GEO 100   Introduction to Geography  3(3-0-6) 
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1) เปลี่ยนแปลงประเภทกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  วิชำเฉพำะ 
   เปลี่ยนเป็น วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ 
Curriculum mapping 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GEO 100 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.2 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. IC 403  Adsorption Technology for Water and  3(3-0-6) 
  Wastewater Treatment 
  Pre :  CHEM 222 and IC 270 and IC 376 and ENV 303 
2. IC 444  Selected Topics in Petrochemicals 2  2(2-0-4) 
  Pre :  Consent of the department 

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

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 5 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. IC 201  Chemical Stoichiometry 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CHEM 104 and CHEM 108; or CHEM 113 and CHEM 117;  
     and MATH 104 and MATH 112 
   เปลี่ยนเป็น CHEM 113 and CHEM 117 and MATH 112 

2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย 
2. IC 322  Metallurgical Chemistry 1 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  IC 201 and CHEM 321; 
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     or IC 201 and CHEM 323 and CHEM 324 
   เปลี่ยนเป็น CHEM 222 and IC 201 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
3. IC 382  Polymeric Materials 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CHEM 323 and CHEM 327; or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น CHEM 203 or consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย 
4. IC 423  Metallurgical Chemistry 2 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  IC 201 and CHEM 321;  
     or IC 201 and CHEM 323 and CHEM 324 
   เปลี่ยนเป็น CHEM 222 and IC 201 

2) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ 
5. IC 424  Corrosion and Corrosion Control 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  IC 201 and CHEM 321;  
     or IC 201 and CHEM 323 and CHEM 324 
   เปลี่ยนเป็น CHEM 222 and IC 201 

2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา IC 403 และ 444 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา IC 201, 322, 382, 423 และ 424 โดยให้มีผลบังคับใช้

ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.3 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
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1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. PART 100  Fundamental Painting    3(1-6-2) 
  Pre :  None 
2. PART 305  Context in Art     3(3-0-6) 
  Pre :  Second year standing 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำว
ประชุมวำระพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 19 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. PART 101 Still-Life Painting 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  None   
   เปลี่ยนเป็น PART 100 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
2. PART 203 Figure Painting 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PART 101   
   เปลี่ยนเป็น PART 100 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping  
3. PART 204 Landscape Painting 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PART 101   
   เปลี่ยนเป็น PART 100 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และ Curriculum mapping 
4. PART 304 Post-Modern Art 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ศิลปะหลังสมัยใหม ่
     Post-Modern Art 
   เปลี่ยนเป็น ศิลปะร่วมสมัย 
     Contemporary Art 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
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   จากเดิม  CART 201   
   เปลี่ยนเป็น None 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์กระบวนวิชำ และ 
Curriculum mapping 

5. PART 311 Individual Painting Project 1 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  โครงกำรจิตรกรรมเฉพำะบุคคล 1 
     Individual Painting Project 1 
   เปลี่ยนเป็น จิตรกรรมเฉพำะบุคคล 1 
     Individual Painting 1 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PART 101 and PART 203   
   เปลี่ยนเป็น PART 203 and third year standing 

3) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
6. PART 312 Individual Painting Project 2 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  โครงกำรจิตรกรรมเฉพำะบุคคล 2 
     Individual Painting Project 2 
   เปลี่ยนเป็น จิตรกรรมเฉพำะบุคคล 2 
     Individual Painting 2 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
7. PART 331 Realistic Figure Painting 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  จิตรกรรมภำพคนเหมือน 
     Realistic Figure Painting 
   เปลี่ยนเป็น จิตรกรรมภำพบุคคล 
     Portrait Painting 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  None   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 

3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum mapping 
8. PART 332 Nude Painting 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 



8 

   จากเดิม  PART 203   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 

2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum mapping 
9. PART 333 Seascape Painting 

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

2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติกำร 
   จากเดิม  90 ชั่วโมง   
   เปลี่ยนเป็น 60 ชั่วโมง 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PART 204   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 

4) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum mapping 
10. PART 334 Abstract Painting 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PART 101   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 

2) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum mapping 
11. PART 335 Mixed-Media Art 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  Mixed-Media Art 
   เปลี่ยนเป็น Mixed Media Art 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Third year standing   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum mapping 

12. PART 336 Art and Environment 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  PART 204   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 
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2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum mapping 

13. PART 337 Performance Art 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  Third year standing   
   เปลี่ยนเป็น Second year standing 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum mapping 

14. PART 413 Individual Painting Project 3 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  โครงกำรจิตรกรรมเฉพำะบุคคล 3 
     Individual Painting Project 3 
   เปลี่ยนเป็น จิตรกรรมเฉพำะบุคคล 3 
     Individual Painting 3 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
15. PART 414 Individual Painting Project 4 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  โครงกำรจิตรกรรมเฉพำะบุคคล 4 
     Individual Painting Project 4 
   เปลี่ยนเป็น จิตรกรรมเฉพำะบุคคล 4 
     Individual Painting 4 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
16. PART 500 Art Management 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Fourth year standing   
   เปลี่ยนเป็น Fifth year standing 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
17. PART 501 Presentation of Art Thesis in Painting Proposal 

1) เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล โดยเพิ่มอักษรล ำดับขั้น P 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  Fifth year standing   
   เปลี่ยนเป็น PART 414 and complete every course in study program;  
     or need to be approved by the committee 
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3) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum mapping 
18. PART 595 Thesis in Painting 

1) เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล โดยเพิ่มอักษรล ำดับขั้น P 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  Complete every course in study program 
     or consent of the department   
   เปลี่ยนเป็น PART 501 and art thesis proposal 
     need to be approved by the committee 

3) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 1-18 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิจิตรศิลป์ ในครำวประชุมวำระพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

19. PART 598 Seminar in Painting 
- ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 

mapping 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 19 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตร
ศิลป์ ในครำวประชุมวำระพิเศษ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PART 100 และ 305 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PART 101, 304, 311, 312, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 413, 414, 500 และ 598 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PART 203, 204, 501 และ 595 และให้มีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ 
1) PART 203 และ 204 ให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา 
2) PART 501 ให้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาเป็น “Fifth year 

standing and consent of the department” 
3) PART 595 ให้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาเป็น “PART 501 and 

consent of the department” 
 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 
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6.2.1 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็น
ต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก ส ำหรับแผน 1 เคมีอุตสำหกรรมทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษำ
รหัส 5905.. เป็นต้นไป  ได้เลือกเรียนกระบวนวิชำเอกเลือกเพ่ิม จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ ได้แก่ 

1. IC 403   Adsorption Technology for Water and Wastewater Treatment 3(3-0-6) 
2. IC 444   Selected Topics in Petrochemicals 2    2(2-0-4) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.2  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดย
ขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5905… เป็นตนไป ได้เลือกเรียน
กระบวนวิชำที่เป็นประโยชน์ในกำรเปิดโลกทัศน์ในกำรท ำงำนในสำขำวิชำชีพสัตววิทยำ จ ำนวน 1 กระบวน
วิชำ ได้แก่ 

- ZOOL 495 Training in Zoology  3(0-12-0) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

6.2.3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็น
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ต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และในหมวด
วิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำเอกเลือก (กลุ่มวิชำนโยบำยสำธำรณะ) ดังนี้ 

1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ 
- LAGE 104 Rights and Duties of Citizen in Digital Age 3(3-0-6) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำเอกเลือก (กลุ่มวิชำนโยบำยสำธำรณะ) จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ 
- PA 334 Public Choice     3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.4  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดย
ขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษำได้เลือกเรียนอย่ำงกว้ำงขวำงตำมควำมสนใจ 
เนื่องจำกเป็นกระบวนวิชำที่ทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ คือ 

1. CN 371   Chinese for Hotels 1  3(3-0-6) 
2. CN 372   Basic Chinese for Office  3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

6.2.5  คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558 
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 คณะเศรษฐศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรลำออกและลำเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร จึงขอเปลี่ยนแปลง
รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปกติ 
1. รศ.ดร.ปิยะลักษณ ์พุทธวงศ์ * 1. อ.ดร.เสาวลักษณ ์ด้วงอิน * - ปร.ด. (เศรษฐศำสตร์) (นำนำชำติ), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2561 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555  
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552   

2. อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร * 2. ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์  - Ph.D. (Agricultural Economics), 
Oklahoma State University, USA, 2011 
- ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ), มหำวทิยำลัย

หอกำรค้ำไทย, 2545 
- ศ.บ. (เศรษฐศำสตรร์ะหว่ำงประเทศ), 

มหำวิทยำลยักรุงเทพ, 2540 
3. อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 3. ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว - M.A. (Economics), Eastern Michigan 

University, USA, 1998 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537   

4. ผศ.ดร.กญัญ์ชล วัฒนำกลู 4. ผศ.ดร.กญัญ์ชล วัฒนำกลู * - Ph.D. (Economics), University of Santo 
Tomas, Philippines, 1992   
- M.A. (Economics), University of San 

Carlos, Philippines, 1989 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2524 

5. อ.ดร.ณฉตัร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์ 5. อ.ดร.ณฉตัร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์ - ศ.ด. (นำนำชำติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2556 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543  

หลักสูตรสองภาษา 
1. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล * 1. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ * - Ph.D. (Social Science) (Environmental 

Policy), Wageningen University, 
Netherlands, 2007 
- ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2537 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2529 

2. ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ * 2. อ.ดร.ณพล หงสกุลวสุ *  - Ph.D. (Economics), Texas A&M 
University, USA, 2015 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 

3. อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม 3. อ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร - Ph.D. (Agricultural Economics), Texas 
A&M University, USA, 2015 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2553 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552  

4. ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ 4. ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี - Ph.D. (Tourism Econometrics), 
Bangalore University, India, 2010   
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
- ศ.บ. (ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง, 2538 
5. อ.สมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร 5. ผศ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ - Ph.D. (Supply Chain Management), 

Victoria University, Australia, 2008  
- M.B.A. (International Trade), Victoria 

University, Australia, 2003 
- ร.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2539 
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ 
ในครำวประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.6  คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะเศรษฐศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็น
ต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรลำออกและลำเพ่ิมพูนควำมรู้ทำง
วิชำกำร จึงขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ * 1. ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา * - Ph.D. (Economic), Kobe University, 
Japan, 2004 
- M.Sc. (Inter-Economics), Lancaster 

University, UK., 1997 
- ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณ), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2537 
- ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์), มหำวทิยำลัย

หอกำรค้ำไทย, 2532 
2. อ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร * 2. อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์ *  - Ph.D. (Info-Communication 

Economics), Waseda University, Japan, 
2018 
- ศ.ม. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555 
- วท.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2548 
3. ผศ.ดร.นลิตรา ไทยประเสริฐ 3. รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร - Ph.D. (Economics), University of 

Wisconsin at Milwaukee, USA, 2002 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 
- ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 

2533 
4. อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว 4. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล * - ศ.ด. (นำนำชำติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 

2552 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

5. อ.ดร.ณพล หงสกุลวส ุ 5. อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล - Ph.D. (Economics), University of New 
England, Australia, 2012 
- ศ.ม., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 
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อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ 
ในครำวประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

 6.2.7 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (5 ปี) 
 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปิดสอนหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจศึกษำ (5 ปี) เมื่อไม่มี
นักศึกษำตกค้ำง โดยมีเหตุผลในกำรเสนอขอปิดหลักสูตร ดังนี้ 

1. ไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร 
2. ไม่ได้รับนักศึกษำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 โดยปัจจุบันมีนักศึกษำคงค้ำง จ ำนวน 101 คน 
3. จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ ำหลักสูตรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ 

เนื่องจำกมีอำจำรย์ลำออก จ ำนวน 1 ท่ำน 
 กำรขอปิดสอนหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2562 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (5 ปี) และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างแล้ว ให้คณะเสนอขอปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาอีกครั้งหนึ่ง 

6.2.8  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (5ปี) 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจศึกษำ (5ปี) หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็น
ต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ *   1. รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ *    - Ed.D. (Business Education), Queensland 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

University of Technology, Australia, 2001 
- ศษ.ม. (กำรศึกษำนอกระบบ), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2539 
- ศษ.บ. (กำรสอนภำษำอังกฤษ-บรหิำรธุรกิจ), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2528 
2. อ.วราภรณ์ สิทธิวงศ์ * 2. อ.ดร.นันท์นภัส แสงฮอง * - Ph.D. (Educational Policy Studies), 

University of Illinois at Urbana Champaign, 
USA., 2015 

- M.A. (Educational Policy Studies), 
University of Illinois at Urbana Champaign, 
USA., 2009 

- บธ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป), มหำวิทยำลัยแม่โจ้, 
2548 

3. ผศ.เสำวนติย์ เจริญชัย 3. ผศ.เสำวนติย์ เจริญชัย - ศษ.ม. (หลักสตูรและกำรสอน), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2529 

- ศศ.บ. (กำรสอนธุรกจิ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2518 

4. อ.จันทิมำ บุศยำรัศม ี 4. อ.จันทิมำ บุศยำรัศม ี - กศ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน), มหำวิทยำลัย
นเรศวร, 2543 

- ศษ.บ. (คหกรรม), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2533 
5. ผศ.บุญถิ่น อินดำฤทธิ ์ 5. ผศ.บุญถิ่น อินดำฤทธิ ์ - รป.ม. สถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร์, 2544 

- ศษ.บ. (เกษตรกรรม), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
2530 

หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 30 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.9 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ  
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 1 รำย เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.สุฐพัศ ค ำไทย   1. อ.สุฐพัศ ค ำไทย   - วท.ม. วนศำสตร์ (วนผลติภณัฑ์), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2546 

- วท.บ. วนศำสตร์ (วนผลิตภัณฑ์), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2542 

2. อ.ดร.ลินดำ ถิรภัทรพันธ์  2. อ.ดร.ลินดำ ถิรภัทรพันธ ์ - Ph.D. (Polymer Science Engineering), The 
University of Manchester, UK, 2013 

- วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยำศำสตรพ์อลิเมอร์), 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2542 

- วท.บ. (เคมีอุตสำหกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2540 

3. ผศ.ดร.กติติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 3. ผศ.ดร.กติติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ - D.Eng. (Organic and Polymeric Materials), 
Tokyo Institute of Technology, Japan, 2013 

- M.Eng. (Organic and Polymeric Materials), 
Tokyo Institute of Technology, Japan, 2010 

- วท.ม. (เทคโนโลยีกำรบรรจุ), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2551   

- วท.บ. (เทคโนโลยีกำรบรรจุ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2546 

4. อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ ์ 4. อ.ดร.กัญญรัตน์ สุทธภักต ิ - ปร.ด. (เคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2560 
- วท.ม. (เคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2541 

5. รศ.ดร.พสิิฐ ศรสีุริยจันทร ์ 5. รศ.ดร.พสิิฐ ศรสีุริยจันทร ์ - D.Eng. (Materials Engineering), Hiroshima 
Kokusai Gaguin University, Japan, 2010 

- วท.ม. (จุลชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 
2540 

- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 
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 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2562 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

7.1 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรเปิด-ปิดภำค
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 โดยก ำหนดให้มีกำรเลื่อนเปิด-ปิดภำค
กำรศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
  ภำคกำรศึกษำท่ี 1 เดือนมิถุนำยน ถึง ตุลำคม 
  ภำคกำรศึกษำท่ี 2 เดือนพฤศจิกำยน ถึง มีนำคม 
  ภำคฤดูร้อน  เดือนเมษำยน ถึง พฤษภำคม 
 โดยในปีกำรศึกษำ 2563 มีก ำหนดเปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนำยน 2563 นั้น 
 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักทะเบียนและประมวลจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) 
ปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเลื่อนเปิด -ปิดภำคกำรศึกษำดังกล่ำว ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม โดย (ร่ำง) ปฏิทินกำรศึกษำฯ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้แทนจากทุกคณะ/วิทยาลัยสื่อสารข้อมูลดังกล่าว
ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
ปิดประชุมเวลา    15.20  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 
    


