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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 5/2557 

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย ์ ค ำประกอบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
2. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
3. อ.ดร.วีณัน            บัณฑิตย์          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล          กรรมกำร  
4. นำยวรำกร คิดค ำนวณ แทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
5. อ.ดร.ธนะศักดิ ์ หมวกทองหลำง รองประธำนสภำพนักงำน กรรมกำร 
6. อ.สำคร เรือนไกล ผู้ช่วยคณบดี วิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 

7. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมกำร 
8. อ.ดร.กนกวรรณท์   คำเดท   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
9. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรำนุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. รศ.นพ.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 

12. อ.ดร.ศิวำพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำและวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
13. อ.ทพ.ชนธีร์ ชินเครือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 

14. ผศ.ดร.นวลลออ  ธวินชัย  แทน รองคณบดีฝำยวิชำกำร และประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  คณะเทคนิคกำรแพทย์ กรรมกำร 

15. อ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ  แทน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร กรรมกำร 
16. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยำตรำ แทน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
17. อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
18. อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล  แทน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรระดับปริญญำตรี กรรมกำร 
  คณะเศรษฐศำสตร์            
19. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉรำภินันท์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
20. อ.ดร.ขวัญฟ้ำ ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
21. อ.ดร.มำลินี คุ้มสุภำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
22. อ.ดร.นัทมน คงเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร   คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
23. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
24. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.จิรัชย์  หิรัญรัศ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ 
2. อ.วำทิต  พุ่มอยู่ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ 
3. ผศ.หทัยวรรณ  ไชยะกุล อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ 
4. นำงพัชริภำ  ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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5. น.ส.มธุรส  กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. น.ส.ปนัดดำ ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7. น.ส.ธิดำรัตน์ พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8. น.ส.นิศำกร โสสิงห์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

9. น.ส.ญำณินท ์ สำยะบุตร พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด   
3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย   
4. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์ 
5. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์                     
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์  

7. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์   
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์    

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 เนื่องจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนคณะกรรมกำร ติดรำชกำรอ่ืน จึงได้
มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รองประธำนคณะกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนกำรประชุม
แทน ซึ่งประธำนไดก้ล่ำวเปิดประชุม แล้วด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
1.1   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรเพื่อให้ทบทวนและปรับแก้ไข 

ตำมที่มหำวิทยำลัยได้เสนอหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556,  หลักสูตรเภสัช-
ศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ . 2557 
เพ่ือให้ สกอ. พิจำรณำรับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่ำว โดยแจ้งให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำด ำเนินกำรตำม
ข้อสังเกตของ สกอ. ดังนี้   

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

        สกอ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/4340 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2557 แจ้งให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำด ำเนินกำร 
ให้สอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 
2552 และประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 โดย สกอ. มีข้อสังเกตดังนี้ 

1. ในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ของเล่มเอกสำรหลักสูตร มีกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำแกน (พ้ืนฐำนวิชำชีพ) ปรำกฏอยู่ใน
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งตำมแนวทำงที่ดีในกำรจัดท ำ Curriculum Mapping ในหลักสูตร 
ก ำหนดให้อยู่ในหมวดวิชำเฉพำะ 

2. ให้แสดงข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัยของหมวดที่ 3 ใน มคอ. 2 
3. ให้ก ำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์ใหม่ให้ชัดเจน 
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4. ตรวจสอบข้อมูลในแบบรำยงำนข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญำตรี  (มคอ. 02) ให้สอดคล้องกับเล่ม
หลักสูตร (มคอ. 2) 

 

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

    สกอ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/4645 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2557 แจ้งให้มหำวิทยำลัยปรับแก้ไขหลักสูตร
ตำมข้อเสนอแนะของสภำเภสัชกรรมก่อน แล้วจึงน ำเสนอ สกอ. พิจำรณำรับทรำบ โดยให้แสดงเอกสำรหลักฐำน
ด้วยว่ำหลักสูตรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนวิชำชีพจำกสภำเภสัชกรรมแล้ว   
      ทั้งนี้ คณะเภสัชศำสตร์ได้เสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้สภำเภสัชกรรมพิจำรณำครั้งหนึ่งแล้ว โดยสภำเภสัช
กรรมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้ของหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตกระบวนวิชำ 464492       
ซึ่งขณะนี้คณะเภสัชศำสตร์ได้ด ำเนินกำรปรับแก้ไขหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวแล้ว และก ำลังอยู่ใน
ระหว่ำงกำรเสนอให้สภำเภสัชกรรมพิจำรณำหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน ำเสนอ สกอ. พิจำรณำรับทรำบต่อไป 

3. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
  สกอ. ได้มีหนังสือท่ี ศธ 0506(4)/4829 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2557 แจ้งให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแก้ไข
หลักสูตร โดยมีข้อสังเกตว่ำ อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน ซึ่งไม่สอดคล้อง
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 จึงไม่สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้  

   ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.2   แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
 ตำมท่ีมหำวิทยำลัยได้มีหนังสือหำรือไปยัง สกอ. เพ่ือสอบถำมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีที่มีแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและควำมถูกต้องในกำรด ำเนินกำรนั้น 

สกอ. ได้มีหนังสือท่ี ศธ 0506(4)/4623 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2557 แจ้งรำยละเอียดให้มหำวิทยำลัยทรำบ ดังนี้ 
1.  กรณีหลักสูตรที่แยกแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำในส่วนของวิชาเอก/วิชาชีพ และก ำหนดให้เรียนวิชำแกน/วิชำ

พ้ืนฐำนร่วมกัน มหำวิทยำลัยต้องก ำหนดให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คนในแต่ละแขนงวิชำ/กลุ่ม
วิชำ ใหค้รบทุกแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำ   

2. หลักสูตรที่แยกแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำในส่วนของวิชาเอกเลือก ที่ก ำหนดให้เลือกเรียนแต่ละแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำ 
ตั้งแต่ 30 หน่วยกิตข้ึนไป มหำวิทยำลัยต้องจัดอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชำ/
กลุ่มวิชำเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ กำรก ำหนดคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำที่เปิดสอน และ
สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548   

 ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.3   โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21   

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดจัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง  วิถีสร้ำงบัณฑิต             
อุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21  ในวันที่ 27 มิถุนำยน 2557  ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส โรงแรม   
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ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้เปิดให้คณำจำรย์ที่สนใจ ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมกำรสัมมนำดังกล่ำวผ่ำน
เว็บไซต์ของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  และสำมำรถส่งผลงำนเข้ำร่วมได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2557 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557   เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2557 
 ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2557  เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2557 โดยมี
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว เห็นควรให้ย้ำยรำยชื่อผู้มำประชุม ล ำดับที่ 2 “รศ.อุษณีย์  ค ำประกอบ” ไปไว้ในรำยชื่อผู้
ไม่มำประชุมเนื่องจำกติดรำชกำรอ่ืน แทน  

 เมื่อปรับแก้ไขแล้วท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน  
2557 ซึ่งได้มีกำรหำรือเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ โดยมีข้อเสนอแนะว่ำ  ควรก ำหนดกรอบระยะเวลำให้มีกำร
แต่งตั้งอำจำรย์พิเศษทุกระยะ  5 ปี เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรในระดับบัณฑิตศึกษำหรือไม่ เพ่ือเป็นกำรลดภำระงำน
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นั้น  
 ฝ่ำยวิชำกำรได้ตรวจสอบไปยังกองบริหำรงำนบุคคลแล้วได้รับแจ้งว่ำ กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษควรแต่งตั้งเป็น
รอบปีกำรศึกษำ เพ่ือให้ข้อมูลของอำจำรย์พิเศษมีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส ำหรับกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ
ท่ำนเดิม จะต้องแนบเอกสำรเกี่ยวกับประวัติและคุณวุฒิของผู้ที่เสนอแต่งตั้งมำด้วยทุกครั้ง เนื่องจำกกองบริหำรงำนบุคคลไม่ได้
เก็บเอกสำรเดิมไว้ โดยจะจัดส่งเอกสำรคืนไปยังคณะทั้งหมด 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 

 6.1    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  ปรับปรุงกระบวนวิชา  และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
         สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชำ และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน  28  กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1.  TFL  103   BASIC THAI FOR FOREIGNERS 1  6(6-0-12) 
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 Pre :   None        
2.  TFL  104   BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2 3(3-0-6) 
 Pre :   TFL 103 or consent of the department           
3.  TFL  105 BASIC LISTENING AND SPEAKING IN THAI 3(3-0-6) 
 Pre :   None 
 
4.  TFL  106 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING IN THAI 6(6-0-12) 
 Pre :   TFL 105 or consent of the department   
5.  TFL  107 BASIC READING AND WRITING IN THAI 3(3-0-6) 
 Pre :   None        
6.  TFL  108 INTERMEDIATE READING AND WRITING IN THAI   6(6-0-12) 
 Pre :   TFL 107 or consent of the department           
7.  TFL  204 ADVANCED SPEAKING IN THAI 1 3(3-0-6) 
 Pre :   TFL 106 or consent of the department           
8.  TFL  205 THAI FOR TOURISM 1 3(3-0-6) 
 Pre :   None        
9.  TFL  206  THAI FOR BUSINESS 1   3(3-0-6) 
 Pre : None        
10.  TFL  207  ADVANCED READING IN THAI 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 108 or consent of the department           
11.  TFL  208 ADVANCED WRITING IN THAI 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 108 or consent of the department           
12.  TFL  304 ADVANCED SPEAKING IN THAI 2 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 204 or consent of the department           
13.  TFL  305  THAI FOR TOURISM 2  3(3-0-6) 
 Pre : TFL 205 or consent of the department           
14.  TFL  306   THAI FOR BUSINESS 2 3(3-0-6)           
 Pre : TFL 206 or consent of the department           
15.  TFL 307   THAI IN MASS MEDIA 3(3-0-6)  
 Pre : None        
16.  TFL 310   LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THAI  3(3-0-6) 
 Pre : None        
17.  TFL 321   FOREIGN LANGUAGES IN THAI  3(3-0-6) 
 Pre : TFL 310 or consent of the department           
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18.  TFL 322  THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 1 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 310 or consent of the department        
19.  TFL 370  INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES FOR FOREIGNERS 3(3-0-6) 
 Pre : None 
20.  TFL 381  JUVENILE LITERATURE  3(3-0-6) 
 Pre : TFL 370 or consent of the department           
21.  TFL 420  THAI CULTURE IN THAI LANGUAGE  3(3-0-6) 
 Pre : TFL 310 or consent of the department        
22.  TFL 421  THAI LINGUISTICS FOR FOREIGNERS 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 310 or consent of the department  
       
23.  TFL 422  THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 2 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 322 or consent of the department           
24.  TFL 423  HISTORICAL STUDIES OF THAI LANGUAGE 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 310 or consent of the department           
25.  TFL 480  THAI MASTERPIECE LITERATURE FOR FOREIGNERS 3(3-0-6) 
 Pre : TFL 370 or consent of the department           
26.  TFL 481   THAI LOCAL FOLK TALES  3(3-0-6) 
 Pre : TFL 370 or consent of the department           
27.  TFL 482  THAI SOCIETY IN LITERATURE 3(3-0-6)  
 Pre : TFL 370 or consent of the department           
28.  TFL 489  INDEPENDENT STUDY IN THAI AS A FOREIGN LANGUAGE   3 CREDITS 
 Pre : TFL 208 and TFL 310 and TFL 370      

  กำรเปิดสอนกระบวนวิชำใหมไ่ด้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา   จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1             
ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป ดังนี้ 
- SANS 322 ADVANCED SANSKRIT 2   

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
  จากเดิม   สันสกฤตชั้นสูง 2 
   ADVANCED SANSKRIT 2   
    เปลี่ยนเป็น ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 
   HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน 
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จากเดิม   SANS 321 
    เปลี่ยนเป็น None  

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ   

   กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์        
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557    และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2557 เป็นต้นไป โดยปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัย สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 และแนวปฏิบัติที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 134 หน่วยกิต  เป็น ไม่น้อยกว่ำ 132 
หน่วยกิต 

 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       35 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                           30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร            15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  15 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                 2 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ          93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ        ไม่น้อยกว่ำ       96 หน่วยกิต            
 2.1  วิชำแกน                  24 หน่วยกิต  2.1   วิชำแกน                          27 หน่วยกิต 
   2.2 วิชำเอก       ไม่น้อยกว่ำ         54 หน่วยกิต 
  

   2.2  วิชำเอก  ไม่น้อยกว่ำ      54 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชำเอกบังคับ                       21 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชำเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต 

   2.3 วิชำโท      ไม่น้อยกว่ำ         15 หน่วยกิต     2.3 วิชำโท              ไม่น้อยกว่ำ      15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ       6 หน่วยกิต 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ  134  หน่วยกติ                                          จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ  132  หน่วยกติ 

2.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

ทั้งนี้ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีรำยชื่อและคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
อ.จิรัชย์  หิรัญรัศ* 
 

ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
อ.ม. (ภำษำศำสตร์),จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2550 
M.A. (Linguistics), The Australian National University, 2554 
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ชื่อ – สกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

อ.วำทิต พุ่มอยู่* อ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543 
อ.ม. (ภำษำศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548 

รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์* ศศ.บ. (ภำษำไทย) (เกียรตินิยม) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2526 
ศศ.ม. (ภำษำและวรรณกรรมล้ำนนำ), มหำวิทยำลัยเขียงใหม่, 2530 
Certificate in Burmese Language, University of Foreign Languages, 
Yangon, Myanmar, 1996 

อ.ดร.อัมพิกำ รัตนพิทักษ์* 
 

ศศ.บ. (ภำษำไทย) (เกียรตินิยม) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 
B.A. (Myanmar Language), University of Foreign Languages, Yangon, 
Myanmar, 2003 
ปร.ด. (ภำษำศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2555 

อ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง* 
 

ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
ศศ.ม. (สันสกฤต), มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2552 
ปร.ด. (สันสกฤต), Banaras Hindu University, 2013 

หมายเหตุ    *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์            
ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา TFL 103, 104, 204, 205, 206, 207, 208, 305, 306, 307, 321, 

381, 422, 423, 480, 481 และ 482 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา TFL 105, 106, 107, 108, 304, 310, 322, 370, 
420, 421 และ 489  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป  และ
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

    TFL 105   
- ตรวจสอบการก าหนดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  ควรใช้ค าย่อที่ใชกั้นโดยท่ัวไป ส่ือ

ความหมายเข้าใจง่ายและชัดเจน  
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1 ให้ตัดค าว่า “ฟังเพื่อ” ออก        

 TFL 106   
- ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษจาก  “INT LISTEN & SPEAK TH”  เป็น  

“INTERMEDIATE LISTEN & SPEAK TH”        
  - เพิ่มค าอธิบายในเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 5  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา    
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 TFL 107   
  - ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษจาก  “BAS READ & WRIT TH”  เป็น    
     “BASIC READ & WRIT TH”        
 TFL 108  
  - ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษจาก  “INT READ & WRIT TH”  เป็น    
     “INTERMEDIATE READ & WRIT TH”        

TFL 304 
  -  ควรอธิบายเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ  2.1  ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหา 
   กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ           

TFL  322 
  -  ให้ปรับเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2  โดยเขียนให้สื่อสารและเข้าใจตรงกันว่าเป็นการ
   เรียนภาษาไทยในมุมมองของชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทย ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขค าอธิบาย 
   ลักษณะกระบวนวิชาให้สอดคล้องตรงกันด้วย 

 TFL 370 
-  ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 1 จากเดิม “give definitions and 

categorization of literature”  เป็น  “give definitions and categorize types of 
literature” 

-  ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3.1  ให้สอดคล้องกับเนื้อหากระบวนวิชา
ภาษาไทย 

 TFL 420 
- ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย จากเดิม  “วัฒนธรรมไทยในภาษา” เป็น   

“วัฒนธรรมไทยในภาษาไทย” 
 TFL 489 

- ควรปรับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและเนื้อหาของกระบวนวิชา 
- ควรมีช่ัวโมงบรรยายเพิ่มเติม หรือก าหนดให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาบรรยายเพิ่มเติม เพื่อ

เตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานก่อนลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานี้         

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชา ดังนี้ 
1) การก าหนดวัตถุประสงค์กระบวนวิชาควรก าหนดให้สอดคล้องกับค าอธิบายลักษณะ          

กระบวนวิชาและเนื้อหากระบวนวิชา 
2) ชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ควรใช้ค าย่อที่ใช้กันโดยทั่วไป สื่อความหมายเข้าใจง่ายและ

ชัดเจน 
3) กระบวนวิชาที่ต้องการเน้นทักษะของผู้เรียน เช่น การฟัง หรือการอ่าน ไม่ควรก าหนดให้มีแต่

ชั่วโมงบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรก าหนดให้มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติทีช่ัดเจน   
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4) กระบวนวิชา TFL 310  และ TFL 421  มีเนื้อหากระบวนวิชาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ควร
ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชา TFL 421 เป็น "LINGUISTIC STUDIES IN THAI FOR 
FOREIGNERS” 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SANS 322  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1            
ปีการศึกษา 2557  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนวิชา SANS 322   
ที่เสนอขอปรับปรุงมานี้เป็นกระบวนวิชาระดับ 2  ที่ประชุมจึงมีข้อสังเกตว่า ควรมีการปรับปรุงกระบวน
วิชาระดับ SANS 321 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาระดับ 1 ด้วยหรือไม่ 

4. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการต่อไป ดังนี้ 

1) ให้พิจารณาเลื่อนผลบังคับใช้หลักสูตรเป็นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เนื่องจาก
ช่วงระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตร อาจจะไม่สามารถเปิดสอนได้ทันในภาคการศึกษาที่ 1     
ปีการศึกษา 2557 

2)  ให้ทบทวนปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3 ว่าจะสามารถวัดและประเมินผลได้
อย่างไร 

3)  ให้พิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่ามีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือไม่  

4) ปรับแก้ไข KPI แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 2  ให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรในหมวดที่ 7    

5)  ปรับแก้ไขค่าใช้จ่ายต่อหัวใน มคอ. 2  หน้า 10 ให้ถูกต้อง 
6) ปรับแก้ไขข้อความใน มคอ. 2 หน้า 16  ข้อ 2.2.2  ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย  โดยแก้ไขเป็น “ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 27 
หน่วยกิต และในจ านวนนี้ ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 

7)    ตรวจสอบความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา ใน มคอ. 2 หน้าที่ 18 
8) ให้ตรวจสอบข้อมูลภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในส่วนของภาระงานหลังจาก

ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว    

 
6.2    (ร่าง) แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 

 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เสนอพิจำรณำ (ร่ำง) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ. 7) ซึ่งได้
มีกำรปรับปรุงรำยละเอียดให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนหลักสูตร ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปก่อน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 
เนื่องจาก (ร่าง) แบบ มคอ. 7 ที่เสนอมานั้น ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานแยกฉบับตามรหัสของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. และมหาวิทยาลัยอ่ืน ที่มี
การจัดท าเป็นรายงานฉบับรวมเพียงฉบับเดียว  
 
วาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  
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 7.1  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
  ประธำนที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 
2557 ซึ่ง สกอ. ได้จัดท ำร่ำงคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือรับฟังควำมเห็นของสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ โดยแนวทำงกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557 จะแยกระดับกำรประเมิน เป็น 3  ระดับ  คือ 

- กำรประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  โดยก ำหนดตัวบ่งชี้มำตรฐำน จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้  และตัว
บ่งชี้พัฒนำ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2548  โดยจะครอบคลุม
ถึงมำตรฐำนหลักสูตรตำมกรอบ TQF  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  และคุณภำพบัณฑิต 

- กำรประเมินในระดับคณะ 
- กำรประเมินในระดับมหำวิทยำลัย 

 

ปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

 

 

 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 

 

 

         

 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


