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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4/2561 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
   และพัฒนำคุณภำพองค์กร ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำร 
   และคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.วีระ ฟ้ำเฟ่ืองวิทยำกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
6. อ.ดร.ปฏิสนธิ์  ปำลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
7. อ.ขนิษฐกัญญำ วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
8. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
9. นำยนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
12. นำงสำวยุวสรำ  ท้ำวแก่น แทนรองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล  รองคณบดีฝำยกำรศึกษำ คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
14. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
15. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม  
   คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
16. ผศ.ดร.สุทัศน์  สุระวัง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
17. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
18. อ.ดร.ปิติมำ ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
19. ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนำกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
21. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
22. อ.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
23. ผศ.ดร.ทศพล  ทรรศนกุลพันธ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
24. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ 
3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ 
4. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ 
5. รองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
6. รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค ์ อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
2. อ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
3. อ.ดร.ชินวัฒน์  ไข่เกตุ อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
4. อ.ดร.เดชำ  ศุภพิทยำภรณ์ อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
5. อ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
6. อ.จำรวี  เพชรแก้ว อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
7. อ.สิระ  สมนำม อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
8. อ.ชัยณรงค ์  จำรุพงศ์พัฒนะ อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
9. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  อรินทร์ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
10. ผศ.ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
11. ผศ.ทรงสุดำ  ภู่สว่ำง อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
12. ผศ.ดร.สิงห์  สุวรรณกิจ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
13. อ.สิทธิเทพ  เอกสิทธิพงษ์ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
14. อ.กฤตภัค  งำมวำสีนนท์ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
15. อ.ดร.ธัญญำรัตน์ อภิวงค์ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
16. อ.ฑภิพร  สุพร อำจำรย์ประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
17. อ.ดร.กมลพร  กัญชนะ อำจำรย์ประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
18. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
19. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
20. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
21. น.ส.เรียมฤทัย    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.45  น. 

ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
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1.1    ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง นโยบำย
กำรเตรียมบุคลำกรก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม ลงวันที่  14 กุมภำพันธ์  2561 โดยก ำหนดให้
สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำด ำเนินโครงกำรหรือจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือเผยแพร่ให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้แก่เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ 
และประชำชนทั่วไป เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ให้สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ และสังคมศำสตร์ หรือ
สำขำวิชำที่มีกำรผลิตบัณฑิตเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม พิจำรณำพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
โดยบรรจุหัวข้อวิชำที่เป็นองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมไว้ในหมวดวิชำบังคับ 

3. เมื่อสถำบันอุดมศึกษำมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1 หรือ 2 ให้แจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำทรำบภำยใน 30 วัน นับจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำได้มีมติให้ควำมเห็นชอบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561    
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำน

กำรประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2561 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 176 ลงวันที่ 27 มีนำคม 
2561 นั้น  

ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง  

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 ฉบับ 
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกำยน 2560 และในครำวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เก่ียวกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

1.  (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2561 
2.  (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำเพ่ือปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต และ

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พ.ศ. 2561  
3.  (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำเพ่ือปริญญำทันตแพทยศำสตรบัณฑิต และ

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พ.ศ. 2561 
4.  (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำเพ่ือปริญญำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต และ

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ พ.ศ. 2561  
5.  (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำเพ่ือปริญญำเภสัชศำสตรบัณฑิต และ

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พ.ศ. 2561  

ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้เสนอให้กองกฎหมำยตรวจสอบควำมถูกต้องของ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ 
ดังกล่ำว เพื่อจะได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและสภำวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ซึ่งกองกฎหมำย
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ได้มีหนังสือที่ ศธ 6592(2)/0366 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2561 แจ้งว่ำได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ 
ทั้ง 5 ฉบับเรียบร้อยแล้ว เห็นว่ำเป็นข้อบังคับที่สำมำรถบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำย โดยได้เสนอควำมเห็นในส่วน
ของ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1. ข้อ 7.2 ซึ่งมีประเด็นหำรือว่ำ นักศึกษำวิทยำลัยพยำบำล 3 แห่งที่เป็นสถำบันสมทบของ
มหำวิทยำลัย เป็นนักศึกษำประเภทใดนั้น ขอเรียนว่ำ นักศึกษาพยาบาลดังกล่าวเป็น “นักศึกษา
สถาบันสมทบ” ตามข้อ 7.3 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ส าหรับสถาบันสมทบ พ.ศ. 2542 

2. ข้อ 17.1 กำรลำ ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนให้กำรลำป่วยของนักศึกษำต้องยื่นหลักฐำนใบรับรองแพทย์
ทุกครั้ง มิฉะนั้นถือว่ำขำดเรียนนั้น เห็นว่าควรก าหนดให้เหมือนกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ตามข้อ 2 ซึ่งก าหนดให้ยื่นใบรับรองแพทย์ในกรณีที่
ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป เพื่อความเป็นธรรมกับนักศึกษาทุกหลักสูตร อีกทั้งยังได้ก าหนดไว้
แล้วในข้อ 16.2 ให้นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิได้รับการวัดและประเมินผล โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถพิจารณายกเว้นให้มีสิทธิ์
นั้นได้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ทุกกรณีท่ีลาป่วยแต่อย่างใด 

3. ข้อ 17.3 “กำรลำพักกำรศึกษำ (1) นักศึกษำต้องขอลำพักกำรศึกษำในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อ ข. ถูก
สั่งพักกำรศึกษำ” นั้น เห็นว่าการถูกสั่งพักการศึกษามีผลให้ต้องหยุดการศึกษาตามค าสั่งอยู่แล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาอีก ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 19 เรื่องการรักษาสถานภาพฯ ที่ก าหนด
แยกกันไว้ชัดเจนแล้ว 

4. ข้อ 21.1 วรรคสอง กำรเพ่ิมข้อควำม “ที่ประสงค์จะส ำเร็จกำรศึกษำ” นั้น เห็นว่าเมื่อนักศึกษาได้
ศึกษาครบตามหลักสูตรย่อมส่งผลให้ส าเร็จการศึกษา จึงไม่ต้องแสดงความประสงค์แต่อย่างใด 

5. ข้อ 21.2 (6) ให้ใช้ข้อความดังนี้ “ส าหรับนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาภายในคณะและต่างคณะ ต้อง
สังกัดและลงทะเบียนกระบวนวิชาในสาขาวิชาใหม่อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ ” เพ่ือความ
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของกองกฎหมาย ยกเว้นประเด็นการเพิ่มข้อความ           
“ที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา” ในข้อ 21.1 วรรคสอง ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผลมีความเห็นว่า
ควรคงข้อความดังกล่าวไว้ เนื่องจากอาจมีนักศึกษาบางรายที่เรียนกระบวนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่
ยังไม่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุผลบางประการ ประธานที่ประชุมจึงมอบหมายให้ส านักทะเบียน
และประมวลผลประสานงานกับกองกฎหมายเพื่อชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของการระบุข้อความ
ดังกล่าวไว้ในข้อบังคับฯ ต่อไป  

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
16 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร กำรปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรำยละเอียดของหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและสภำวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
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1. เนื่องจำกหลักสูตรได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำของแผน 1 และแผน 2 ว่ำ “นักศึกษำต้อง
ผ่ำนกำรฝึกงำนในอุตสำหกรรมอำหำร อย่ำงน้อย 300 ชั่วโมง” ดังนั้น ควรก ำหนดให้มีกระบวนวิชำฝึกงำนเป็น
กระบวนวิชำบังคับในโครงสร้ำงหลักสูตรของแผน 1 และแผน 2 เพ่ือให้ปรำกฏข้อมูลใน transcript และสร้ำง 
value added ให้แก่นักศึกษำด้วย 

2. เนื่องจำก สกอ. ก ำหนดให้หลักสูตรที่มีกระบวนวิชำสหกิจศึกษำ ต้องก ำหนดให้มีกระบวนวิชำ
เตรียมควำมพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษำด้วย กรณีที่ไม่มีกระบวนวิชำเตรียมควำมพร้อม  หลักสูตรจะต้อง
จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำก่อนไปสหกิจศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง ดังนั้น ขอให้เพ่ิม
ข้อควำม “ได้มีกำรจัดอบรมเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำ ก่อนไปสหกิจศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 
ชั่วโมง” ไว้ในหมำยเหตุท้ำยโครงสร้ำงหลักสูตรด้วย 

บัดนี้ คณะอุตสำหกรรมเกษตรได้ปรับแก้ไขรำยละเอียดของหลักสูตรตำมมติของที่ประชุมเรียบร้อย
แล้ว โดยได้บรรจุกระบวนวิชำใหม่เพ่ิมเติมในหลักสูตร จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ ดังนี้  

1. เพ่ิมกระบวนวิชำฝึกงำน FST 496 Work Training จ ำนวน 2 หน่วยกิต ส ำหรับนักศึกษำแผน 1 
และแผน 2 เพ่ือให้นักศึกษำได้รับหน่วยกิตสะสมจำกกำรไปฝึกงำนในอุตสำหกรรมอำหำร               
จำกเดิมท่ีเป็นเพียงเงือ่นไขในกำรส ำเร็จกำรศึกษำโดยไม่มีกระบวนวิชำรองรับ 

2. เพ่ิมกระบวนวิชำกำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ FST 494 Pre-Cooperative Education 
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ส ำหรับนักศึกษำ แผน 3 เพ่ือให้นักศึกษำได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำง
เป็นรูปธรรมก่อนกำรเริ่มสหกิจศึกษำในภำคกำรศึกษำถัดไป   

ซึ่งกำรเพ่ิมกระบวนวิชำ FST 494 และ FST 496 ในหลักสูตร ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงไปจำกฉบับเดิมที่คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร 
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 ดังนี้ 

 จ านวนหน่วยกิต (เดิม) 
ฉบับเสนอคณะกรรมการบริหารและ 

ประสานงานวิชาการ 2/2561 

จ านวนหน่วยกิต (ใหม่) 
ฉบับเสนอคณะกรรมการบริหารและ 

ประสานงานวิชาการ 4/2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 30 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 12 
1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
9 9 

1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ  
คณิตศำสตร์ 

6 6 

 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 3 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 105 107 

 2.1 วิชำแกน 48 48 

  * แผน 1 แผนปกติ  
(ไม่มีวิชำโท) 

* แผน 2 แผนปกติ  
(มีวิชำโท) 

แผน 3  
แผนสหกิจศึกษำ 

* แผน 1 แผนปกติ  
(ไม่มีวิชำโท) 

* แผน 2 แผนปกติ  
(มีวิชำโท) 

แผน 3  
แผนสหกิจศึกษำ 

 2.2 วิชำเอก   ไม่น้อยกว่ำ  57 42 57 59 44 59 

 2.2.1  วิชำเอกบังคับ 42 42 48 44 44 50 

 2.2.2 วิชำเอกบังคับเลือก - - - - - - 

 2.2.3  วิชำเอกเลือก  ไม่น้อยกว่ำ  15 - 9 15 - 9 
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 จ านวนหน่วยกิต (เดิม) 
ฉบับเสนอคณะกรรมการบริหารและ 

ประสานงานวิชาการ 2/2561 

จ านวนหน่วยกิต (ใหม่) 
ฉบับเสนอคณะกรรมการบริหารและ 

ประสานงานวิชาการ 4/2561 
 2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ  - 15 - - 15 - 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ  6 6 
4. เง่ือนไขส ำเร็จกำรศึกษำเฉพำะ แผน 1, 

แผน 2 ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนในอุตสำหกรรม 
อำหำร อย่ำงน้อย 300 ช่ัวโมง 

 ตัดเงื่อนไขออก เน่ืองจำกก ำหนดให้นักศึกษำ แผน 1 
และแผน 2 เรียนกระบวนวิชำ FST 496 Work 
Training จ ำนวน 2 หน่วยกิตแล้ว 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 

141 143 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

3.3 คณะการสื่อสารมวลชนเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 

16 มีนำคม 2561 ได้มีมติให้คณะกำรสื่อสำรมวลชนพิจำรณำทบทวนกำรปรับปรุงกระบวนวิชำ  MC 252, 
253, 308, 352, 354, 355 และ 358 เนื่องจำกกระบวนวิชำ MC 301 เป็นกระบวนวิชำระดับ 300 ซึ่งมี
เนื้อหำระดับสูง กำรน ำกระบวนวิชำดังกล่ำวมำก ำหนดเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อนของกระบวนวิชำ MC 252, 
253 ซึ่งเป็นกระบวนวิชำที่มีเนื้อหำระดับพ้ืนฐำนอำจไม่เหมำะสม จึงเห็นควรให้ปรับรหัสกระบวนวิชำ  MC 
301 ให้เหมำะสมกับระดับของเนื้อหำและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขแล้วให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

บัดนี้ คณะกำรสื่อสำรมวลชนได้ปรับแก้ไขรำยละเอียดของกระบวนวิชำดังกล่ำวตำมมติของที่ประชุม 
และได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยกำรแจ้งเวียน
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

1. ขอปรับปรุงกระบวนวิชำ MC 301 Introduction to Integrated Marketing Communication 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 

- เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  MC 301 
   เปลี่ยนเป็น MC 200 
2. ขอปรับปรุงกระบวนวิชำที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำข้ำงต้น จ ำนวน  8 

กระบวนวิชำ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. MC 252 Creative Writing for Public Relations 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
จากเดิม MC 204 

   เปลี่ยนเป็น MC 200 
2. MC 253 Creative Copywriting 
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- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
จากเดิม MC 204 

   เปลี่ยนเป็น MC 200 
 

3. MC 308 Crisis Communication 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม MC 204 
   เปลี่ยนเป็น MC 200 

4. MC 352 Media Planning for Advertising and Public Relations 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม MC 204 
   เปลี่ยนเป็น MC 200 

5. MC 354 Public Relations Research 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม STAT 101 and MC 204 
   เปลี่ยนเป็น STAT 101 and MC 200 

6. MC 355 Advertising Research 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม STAT 101 and MC 204 
   เปลี่ยนเป็น STAT 101 and MC 200 

7. MC 358 Television Commercial Production 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม MC 204 and MC 205 and MC 206 
   เปลี่ยนเป็น MC 212 and MC 200 

8. MC 359 Communication for Customer Experience Management 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

จากเดิม MC 301 
   เปลี่ยนเป็น MC 200 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MC 301, 252, 253, 308, 352, 
354, 355, 358 และ 359 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     
6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 คณะวิทยำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ และวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล เสนอขอเปิดกระบวนวิชำ
ใหม่ ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหมใ่นหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป จ ำนวน 1 
กระบวนวิชำ คือ 

- STAT 102   Statistical Reasoning and Thinking   3(3-0-6) 
         Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ คือ 

- EDCI 101   Learning for Self-Development    3(3-0-6) 
         Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ และกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ คือ 
1) DIN 103    Internet Programming Language   3(2-2-5) 
         Pre :  None 
2) DIN 104    Introduction to Internet of Things   3(3-0-6) 
         Pre :  None 
3) DIN 105    Internet Data System     3(3-0-6) 
         Pre :  None 
4) DIN 106    Communication and Networking in Online Society 3(3-0-6) 
         Pre :  None 
5) DIN 107    Consumer Behavior in Digital Economy   3(3-0-6) 
         Pre :  None 
6) DIN 108    Cross Border E-Commerce    3(3-0-6) 
         Pre :  None 
7) DIN 109    Introduction to Intellectual Property and Digital Law 3(3-0-6) 
         Pre :  None 
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คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิด
กระบวนวิชำใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา STAT 102 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา EDCI 101 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า วิธีการประเมินผลในหมวดที่ 3 ก าหนดให้มีการท ารายงาน
เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีการวัดผลในส่วนของเจตคติ 
โดยใช้ attitude scale ร่วมด้วย ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เพิ่มข้อมูลดังกล่าวไว้ในวิธีการ
ประเมินผลด้วย 

3. ให้ยกเลิกการขอเปิดสอนกระบวนวิชา DIN 109 เนื่องจากผู้แทนคณะนิติศาสตร์แจ้งว่า คณะ
นิติศาสตร์อยู่ระหว่างการเสนอขอเปิดกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน หากกระบวนวิชา
ได้รับการอนุมัติเปิดสอนจากมหาวิทยาลัยแล้ว วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลสามารถน า
กระบวนวิชาดังกล่าวไปบรรจุในหลักสูตรได้ 

4. ให้น ากระบวนวิชา DIN 103, 104, 105, 106, 107 และ 108 ไปแจ้งเวียนให้คณะที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหากระบวนวิชาก่อน แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลไม่ควรน ากระบวนวิชา DIN ที่
เสนอขอเปิดสอน ไปก าหนดเป็นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรของตนเอง เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับหลักการและปรัชญาของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งกระบวนวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่ควรเป็นกระบวนวิชาพื้นฐานหรือเป็นความเชี่ยวชาญของหลักสูตรนั้น 

 ทั้ งนี้  ประธานที่ ประชุมชี้ แจง เพิ่ ม เติ ม ว่า  หลั กการในการ เปิดสอนกระบวน วิชา ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดให้คณะที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านใด เป็นผู้รับผิดชอบสอนกระบวน
วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์นั้นๆ ให้แก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จาก
คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะยึดหลักการจัด
การศึกษาแบบ Interdisciplinary program โดยจะมีการพิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหากระบวนวิชา
เป็นหลักยึดมาโดยตลอด เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งหากหลักสูตรของ
คณะใดประสงค์จะให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอ่ืน ก็สามารถไปเลือก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนมาบรรจุไว้ในหลักสูตรของตนเอง 

6.1.2   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา        

คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 22 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

สำขำวิชำภำษำจีน 
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1. CN 108  Fundamental Chinese Laboratory 1   1(0-3-0) 
  Pre :  Concurrent to CN 103 

2. CN 109  Fundamental Chinese Laboratory 2   1(0-3-0) 
  Pre :  Concurrent to CN 104 

3. CN 208  Intermediate Chinese Laboratory 1   1(0-3-0) 
  Pre :  Concurrent to CN 203 

4. CN 209  Intermediate Chinese Laboratory 2   1(0-3-0) 
  Pre :  Concurrent to CN 204 

กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่ 1 – 4 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 

5. HIST 101  Methodologies in Historical Research   3(3-0-6) 
  Pre :  None 

6. HIST 241  History of the Eastern World    3(3-0-6) 
  Pre :  None 

7. HIST 304  Academic English for Historical Studies   3(3-0-6) 
  Pre :  None 

8. HIST 351  Theoretical Approaches to History   3(3-0-6) 
  Pre :  None 

9. HIST 423  History of Western Ideas     3(3-0-6) 
  Pre :  None 

10. HIST 451  History of Emotion     3(3-0-6) 
  Pre :  None 

11. HIST 453  Intellectual History in Thai Society   3(3-0-6) 
  Pre :  None 

12. HIST 454  New Trends in Historical Analysis    3(3-0-6) 
  Pre :  None 

13. HIST 455  History of Psychology and Psychiatry   3(3-0-6) 
  Pre :  None 

14. HIST 456  Selected Topics      3(3-0-6) 
  Pre :  None 

กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่ 5 – 14 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
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สำขำวิชำจิตวิทยำ 

15. PSY 309  English for Psychological Studies    3(3-0-6) 
  Pre :  ENGL 223 and PSY 103 

16. PSY 322  Addictive Psychology     3(3-0-6) 
  Pre :  PSY 103 

17. PSY 335  Psychology of Health and Well-Being in Life and Work 3(3-0-6) 
  Pre :  PSY 103 

18. PSY 423  Neuropsychological Assessment    3(3-0-6) 
  Pre :  PSY 305 

19. PSY 435  Psychology of Organizational Change and Development 3(3-0-6) 
  Pre :  PSY 330 

กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่ 15 – 19 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

สำขำวิชำภำษำไทย 

20. THAI 372  Literature and Society     3(3-0-6) 
  Pre :  THAI 270 

21. THAI 491  Independent Study     3 Credits 
  Pre :  THAI 399 

22. THAI 492  Cooperative Education     6 Credits 
  Pre :  THAI 399 

กำรเปิดกระบวนวิชำล ำดับที่ 20 – 22 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ ำนวน 66 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1            
ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

สำขำวิชำภำษำจีน 

1. CN 111 Chinese Listening-Speaking 1 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

2. CN 351 Chinese Syntax 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  วำกยสัมพันธ์จีน 
     Chinese Syntax 
   เปลี่ยนเป็น ไวยำกรณ์จีน 
      Chinese Grammar 
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2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CN 303 
   เปลี่ยนเป็น CN 303 or consent of the division 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
3. CN 363 Chinese Culture 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CN 361 
   เปลี่ยนเป็น CN 303 or consent of the division 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
4. CN 383 Chinese Lexicology 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CN 303 
   เปลี่ยนเป็น CN 303 or consent of the division 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 1 – 4 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 

5. HIST 271 A Survey of Thai History 
1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 

   จากเดิม  HIST 271 
   เปลี่ยนเป็น HIST 171 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
6. HIST 272 History of Modern Thai Politics and Administration 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 272 
   เปลี่ยนเป็น HIST 473 

2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ  
7. HIST 303 Historical Method and Philosophy 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  วิธีกำรและปรัชญำประวัติศำสตร์ 
     Historical Method and Philosophy 
   เปลี่ยนเป็น ปรัชญำประวัติศำสตร์และประวัติศำสตร์นิพนธ์ 
      Philosophy of History and Historiography 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  HIS METHOD & PHIL 
   เปลี่ยนเป็น PHIL OF HIST & HISTOGRAPH 
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3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
8. HIST 314 History of Europe 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 314 
   เปลี่ยนเป็น HIST 214 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ประวัติศำสตร์ยุโรป 
     History of Europe 
   เปลี่ยนเป็น ประวัติศำสตร์โลกตะวันตก 
      History of the Western World 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
9. HIST 321 History of Latin America 

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

2) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 321 
   เปลี่ยนเป็น HIST 421 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ประวัติศำสตร์ประเทศลำตินอเมริกำ 
     History of Latin America 
   เปลี่ยนเป็น ประวัติศำสตร์ละตินอเมริกำสมัยใหม่ 
      Modern History of Latin America 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
10. HIST 330 Southeast Asia: Past to Present 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 330 
   เปลี่ยนเป็น HIST 430 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
11. HIST 332 History of States and Societies in Southeast Asia 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 332 
   เปลี่ยนเป็น HIST 432 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
12. HIST 361 A Review of Japan 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 361 
   เปลี่ยนเป็น HIST 462 
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2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
13. HIST 372 History of Lanna 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 372 
   เปลี่ยนเป็น HIST 282 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ 
     History of Lanna 
   เปลี่ยนเป็น ประวัติศำสตร์ล้ำนนำและอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
      History of Lanna and the Greater Mekong Subregion 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
14. HIST 401 Reading: Historical Sources 1 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 401 
   เปลี่ยนเป็น HIST 301 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
15. HIST 402 Reading: Historical Sources 2 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 402 
   เปลี่ยนเป็น HIST 302 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
16. HIST 409 Seminar 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 409 
   เปลี่ยนเป็น HIST 309 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  HIST 401 and HIST 402 
   เปลี่ยนเป็น None 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
17. HIST 443 History of South Asia 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
18. HIST 461 The Industrial Revolutions in the West and in Japan 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 461 
   เปลี่ยนเป็น HIST 481 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมในสังคมตะวันตกและญี่ปุ่น 
     The Industrial Revolutions in the West and in Japan 
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   เปลี่ยนเป็น กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเปรียบเทียบ 
      Industrial Revolutions in a Comparative Perspective 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  INDUSTRIAL REV IN W&JAPAN 
   เปลี่ยนเป็น INDUS REV COMP 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
19. HIST 465 History of Modern China 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
20. HIST 466 History of Modern Japan 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
21. HIST 470 Economic History of Thailand 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
22. HIST 474 History of the Minority Groups in Thailand 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ประวัติศำสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 
     History of the Minority Groups in Thailand 
   เปลี่ยนเป็น ประวัติศำสตร์กลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย   
      History of the Ethnic Groups in Thailand 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  HIST OF MINOR IN THAILAND 
   เปลี่ยนเป็น HIST OF ETHNIC IN THAILAND 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
23. HIST 483 Contemporary World Affairs 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
     Contemporary World Affairs 
   เปลี่ยนเป็น ประวัติศำสตร์โลก   
      World History 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
24. HIST 490 A Special Topic in History (Topic Stipulated) 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  HIST 490 
   เปลี่ยนเป็น HIST 390 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  A Special Topic in History (Topic Stipulated) 
   เปลี่ยนเป็น Special Topics in History 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
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   จากเดิม  Consent of the division 
   เปลี่ยนเป็น None 

4) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
25. HIST 499 Sessional Paper 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำภำษำไทย 
   จากเดิม  ปริญญำนิพนธ์ 
   เปลี่ยนเป็น ภำคนิพนธ์ 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Only for students who have already earned at least 33 

credits in their major subject (history) including HIST 401 
and HIST 402 

   เปลี่ยนเป็น Only for students who have already earned at least 30 
credits in their major subject (history) including HIST 301 
and HIST 302 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำชล ำดับที่ 5 – 25 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

   สำขำวิชำจิตวิทยำ 

26. PSY 104 Descriptive Statistics in Behavioral Sciences 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  สถิติพรรณนำที่ใช้ในวิชำพฤติกรรมศำสตร์ 
     Descriptive Statistics in Behavioral Sciences 
   เปลี่ยนเป็น สถิติพรรณนำทำงจิตวิทยำ   
      Descriptive Statistics in Psychology 

4) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  DESCRIP STAT IN BAHAV SCI 
   เปลี่ยนเป็น DESCRIPTIVE STAT IN PSY 

5) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
27. PSY 203 Social Psychology 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ  
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28. PSY 206 Physiological Psychology 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

29. PSY 208 Principles of Psychological Measurement 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  PSY 103 and PSY 201 
   เปลี่ยนเป็น PSY 103; and PSY 104 or PSY 201 
30. PSY 304 Inferential Statistics in Behavioral Sciences 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ และจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย/ปฏิบัติกำร 
   จากเดิม  บรรยำย 45 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำย 30 ชั่วโมง และปฏิบัติกำร 30 ชั่วโมง 

3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  สถิติอนุมำนด้ำนพฤติกรรมศำสตร์ 
     Inferential Statistics in Behavioral Sciences 
   เปลี่ยนเป็น สถิติอนุมำนทำงจิตวิทยำ   
      Inferential Statistics in Psychology 

4) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  INFER STAT IN BAHAV SCI 
   เปลี่ยนเป็น INFERENTIAL STATISTICS IN PSY 

5) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PSY 104 or STAT 100 
   เปลี่ยนเป็น PSY 104 or PSY 201 

6) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
31. PSY 307 Experimental Psychology 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PSY 201 
   เปลี่ยนเป็น PSY 104 or PSY 201   

2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
32. PSY 337 Human Factors Engineering 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนของมนุษย์ 
     Human Factors Engineering 
   เปลี่ยนเป็น จิตวิทยำมนุษยปัจจัย   
      Human Factors Psychology 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
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   จากเดิม  PSY 103 
   เปลี่ยนเป็น PSY 330 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ  
33. PSY 338 Psychological Measurement in Industry 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรวัดผลทำงจิตวิทยำในอุตสำหกรรม 
     Psychological Measurement in Industry 
   เปลี่ยนเป็น กำรประเมินทำงจิตวิทยำในองค์กำร   
      Psychological Assessment in Organizations 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  PSY MEASURE IN INDUS 
   เปลี่ยนเป็น PSY ASSESS IN ORG 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
34. PSY 404 Research Methodology in Psychology 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PSY 201 
   เปลี่ยนเป็น PSY 201 or PSY 304   

2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ  
35. PSY 413 Motivation at Work 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  Motivation at Work 
   เปลี่ยนเป็น Work Motivation 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
36. PSY 420 Group Counseling 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรให้ค ำปรึกษำแบบกลุ่ม 
     Group Counseling 
   เปลี่ยนเป็น กำรให้ค ำปรึกษำและจิตบ ำบัดแบบกลุ่ม   
      Group Counseling and Psychotherapy 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PSY 302 
   เปลี่ยนเป็น PSY 302 or PSY 321 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
37. PSY 427 Intelligent and Specific Ability Assessment 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำและเนื้อหำกระบวนวิชำ  
38. PSY 431 Personnel Training and Development 
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1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกร 
     Personnel Training and Development 
   เปลี่ยนเป็น จิตวิทยำกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำในองค์กำร   
      Psychology of Training and Development in Organizations 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  PERSON TRAINING & DEVELOP 
   เปลี่ยนเป็น PSY TRAIN & DEVELOP ORG 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 26 – 38 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

   สำขำวิชำภำษำไทย 

39. THAI 211 Pali-Sanskrit in Thai 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  THAI 210 
   เปลี่ยนเป็น None 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
40. THAI 310 A Study of Thai Grammar 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรศึกษำไวยำกรณ์ไทย 
     A Study of Thai Grammar 
   เปลี่ยนเป็น ภำษำศำสตร์ภำษำไทย   
      Thai Linguistics 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
41. THAI 320 Language and Society 

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  THAI 320 
   เปลี่ยนเป็น THAI 311 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

42. THAI 322 Thai Morphology 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

43. THAI 370 Development of Thai Literature 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

44. THAI 371 Literary Criticism 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  



20 

45. THAI 383 Southeast Asian Literature 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

46. THAI 390 Folklore 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

47. THAI 401 Formal Writing 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

48. THAI 404 Art of Speaking 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

49. THAI 405 Art of Reading 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

50. THAI 422 Study of Thai as a Foreign Language 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

51. THAI 482 Literary Works of the Great Thai Writer 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  Literary Works of the Great Thai Writer 
   เปลี่ยนเป็น Literary Works of Major Thai Writers 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  LIT OF GREAT THAI WRITER 
   เปลี่ยนเป็น LIT OF MAJOR THAI WRITER 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 39 – 51 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

   สำขำวิชำบ้ำนและชุมชน 
52. HC 103 Home and Community 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum Mapping  

53. HC 143 Community Organization of Thai Society 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

54. HC 203 Marriage and Family Relations 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

55. HC 206 Home Management 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

56. HC 226 Food Preparation 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม  3(1-4-3) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 
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2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงบรรยำยและปฏิบัติกำร 
   จากเดิม  บรรยำย 15 ชั่วโมง/ปฏิบัติกำร 60 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำย 30 ชั่วโมง/ปฏิบัติกำร 45 ชั่วโมง 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

57. HC 241 Community Welfare 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

58. HC 303 Child Care and Guidance 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

59. HC 307 Personal and Community Hygiene 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

60. HC 346 Population Studies and Quality of Life 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

61. HC 355 Community Nutrition and Health Services 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

62. HC 423 Meal Management  
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

63. HC 426 Food Conservation and Preservation 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

64. HC 427 Institutional Food Management 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

65. HC 443 Leadership Development and Community Services 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

66. HC 454 Thai Recipes and Evaluation 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 52 – 66 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CN 108, 109, 208, 209; HIST 101, 241, 304, 351, 

423, 451, 453, 454, 455, 456; PSY 309, 322, 335, 423, 435; THAI 372, 491 และ 
492 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 
และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CN 111, 351, 363, 383; HIST 271, 272, 303, 314, 
321, 330, 332, 361, 372, 401, 402, 409, 443, 461, 465, 466, 470, 474, 483, 490; 
PSY 104, 203, 206, 208, 304, 307, 337, 338, 404, 413, 420, 427, 431; THAI 211, 
310, 320, 322, 370, 371, 383, 390, 401, 404, 405, 422, 482; HC 103, 143, 203, 
206, 226, 241, 303, 307, 346, 355, 423, 426, 427, 443 และ 454 โดยให้มีผลบังคับใช้
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ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  HIST 499 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ทบทวนการก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน
ให้สะดวกต่อการตรวจสอบของส านักทะเบียนและประมวลผล โดยอาจปรับแก้ไขเป็น “Fourth 
year standing or consent of the department” โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาด้วย ทั้งนี้ หากปรับแก้ไขแล้วให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.1.3 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. STAT 150  Probability and Statistics     3(3-0-6) 
  Pre :  None 

2. STAT 250  Statistical Methods for Data Science   3(2-2-5) 
  Pre :  STAT 150 

3. STAT 251  Regression Analysis and Non-Parametric Statistics 3(2-2-5) 
  Pre :  STAT 250 and MATH 324 

4. STAT 350  Applied Multivariate Statistics for  Data Science  3(3-0-6) 
  Pre :  STAT 250 

5. STAT 450  Analytics for Observational Data    3(3-0-6) 
  Pre :  STAT 251 

6. STAT 451  Analytics for Experimental and Simulated Data  3(2-2-5) 
  Pre :  STAT 251 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา STAT 150, 250, 251, 350, 450 
และ 451 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.1.4 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. EDMA 410  Calculus in School Mathematics    3(3-0-6) 
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  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 

2. EDMA 411  Connection between University Mathematics and 

  School Mathematics     3(3-0-6) 
  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหมไ่ด้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 13 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. EDSS 420 Application of Learning Media in Social Studies 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  EDPF 308 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น Consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ  
2. EDSS 421 Application of Learning Assessment Tests in Social Studies 

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  EDPF 302 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 302 or EDPF 311 

4) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ  
3. EDET 410 Principles of English Language Learning and Teaching 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  EDPF 202 or EDPF 205 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 205 or EDPF 211 

4. EDMA 332 Organizing Mathematical Learning in Elementary Level 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDPF 206 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 206 or EDPF 212 or consent of the department 
 

5. EDMA 333 Organizing Mathematical Learning in Secondary Level 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDPF 206 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 206 or EDPF 212 or consent of the department 

6. EDMA 420 Mathematical Thinking in School Level 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDMA 320 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น Third year standing or consent of the department 
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7. EDMA 437 Innovation and Technology for Teaching Mathematics 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDPF 308 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 308 or EDPF 313 or consent of the department 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 1-7 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
คณะศึกษำศำสตร์ โดยกำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/114 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2561 ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

8. EDPE 401 Test, Measurement and Evaluation in Physical Education 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDPF 209 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 209 or EDPF 311 or consent of the department 

9. EDPE 413 Adapted Physical Education 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDPF 307 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 307 or EDPF 314 or consent of the department 

10. EDSC 415 Activities to Promote Science Attitude 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDPF 410 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 430 or consent of the department 

11. EDSC 416 Extra Activities to Enrich Science Strands 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  EDSC 410 and EDSC 411; or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDSC 430 and EDSC 431; or consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
12. EDSC 421 Environmental Science Teaching in Schools 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  EDSC 410 
   เปลี่ยนเป็น EDSC 430 or consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
13. EDHL 414 Health Education and Physical Education Curriculum 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  HEALTH ED & PHYSIC ED CURR 
   เปลี่ยนเป็น HEALTH ED & PHYSIC ED CUR 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  EDPF 205 or consent of the department 
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   เปลี่ยนเป็น EDPF 205 or EDPF 211 or consent of the department 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 8-13 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
คณะศึกษำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่  4/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ                 
ที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา EDMA 410 และ 411 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDSS 420, 421; EDET 410; EDMA 332, 333, 420, 
437; EDPE 401, 413; EDSC 415, 416, 421 และ EDHL 414 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 
6.1.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. FST 494  Pre-Cooperative Education    2(2-0-4) 

  Pre :  Fourth year standing and consent of the division 

2. FST 496 Work Training      2(0-12-0) 
  Pre :  Third year standing 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา FST 494 และ 496 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 
 
6.1.6 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 
 ตำมท่ีคณะบริหำรธุรกิจได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดย
ก ำหนดให้นักศึกษำเรียนกระบวนวิชำ ACC 205 และ 206 นั้น เนื่องจำกขณะนี้ยังคงมีนักศึกษำของคณะ
ศึกษำศำสตร์บำงรำยที่ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำ ACC 203 และ 204 ซึ่งเป็นกระบวนวิชำเดิมใน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และเป็นกระบวนวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะ
ศึกษำศำสตร์ด้วย  ในกำรนี้ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำได้ครบตำมที่หลักสูตร
ก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจจึงเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน โดย
ขอให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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กระบวนวิชำที่ใช้แทนกัน 
ACC 205 Intermediate Accounting 1 3(3-0-6) ACC 203 Intermediate Accounting I 3(3-0-6) 
ACC 206 Intermediate Accounting 2 3(3-0-6) ACC 204 Intermediate Accounting II 3(3-0-6) 

หมายเหตุ :    ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซา้ยแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่าน้ัน 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกันตามที่คณะ
บริหารธุรกิจเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

6.1.7 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 10 กระบวนวิชำ โดย
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. IR 214  Academic Writing in International Relations 1  2(2-0-4) 
  Pre :  None 
2. IR 215  Academic Writing in International Relations 2  2(2-0-4) 
  Pre :  IR 214 
3. IR 216  Readings in International Relations 1   3(3-0-6) 
  Pre :  IR 101 
4. IR 303  Research Methods for International Relations  3(3-0-6) 
  Pre :  STAT 101 
5. IR 335  International Security Studies    3(3-0-6) 
  Pre :  IR 101 
6. IR 336  Foreign Policy Analysis     3(3-0-6) 
  Pre :  IR 101 
7. IR 337  Media and East Asian Community   3(3-0-6) 
  Pre :  IR 101 
8. IR 446  The European Union in World Politics   3(3-0-6) 
  Pre :  IR 324 
9. IR 447  The United Nations Studies    3(3-0-6) 
  Pre :  IR 324 
10. IR 448  Seminar on International Relations Theories  3(3-0-6) 
  Pre :  IR 211 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา IR 214, 215, 216, 335, 336, 337, 446, 447 และ 448 

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา IR 303 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1) ให้ทบทวนการระบุเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา IR 303 เนื่องจากกระบวน
วิชา STAT 101 เป็นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป จึงไม่เหมาะสมที่จะน ามาเป็นเง่ือนไขที่
ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา ทั้งนี้ อาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเป็น 
“Third year standing or consent of the department”  

2) ให้น ากระบวนวิชา STAT 101 ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เห็นว่าเป็น
กระบวนวิชาที่ส าคัญ ไปก าหนดเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
โครงสร้างหลักสูตร  

 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 

6.2.1   คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  

    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ * 1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2548 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2541 
2. ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ 2. ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ * - วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2549 
- วท.ม. (เทคนิคกำรแพทย์), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2543 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2540 
3. ผศ.ดร.สำวิตรี เจียมพำนิชยกุล * 3. ผศ.ดร.สำวิตรี เจียมพำนิชยกุล * - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2546 

- วท.ม. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2542 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  

    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

4. อ.ดร.สุพรรษำ ปำตะ๊ 4. อ.ดร.สุพรรษำ ปำตะ๊ - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2554 

- วท.ม. (เทคนิคกำรแพทย์), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2549 

- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2544 

5. อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษำ 5. อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษำ - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2555 
- วท.ม. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2543 
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิค
กำรแพทย ์ในครำวประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบผลบังคับใช้ของหลักสูตรที่ ผศ.ดร.รัชดา  
เครสซี่ ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยว่าสอดคล้องกันหรือไม่ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.2  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

  คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธรณีวิทยำ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยขอ
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้   

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดเดิม  

    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ยุพำ ทำโสด 1. ผศ.ดร.ยุพำ ทำโสด - วท.ด. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2551 

- วท.บ. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2543 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ชุดเดิม  
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2. อ.ดร.พิทักษ์สิทธ์ิ ดิษบรรจง 2. อ.ดร.พิทักษ์สิทธ์ิ ดิษบรรจง - Ph.D. (Geology), Université de Lille 1, 
France, 2013 

- M.S. (Geology), Université de Lille 1, 
France, 2007 

- วท.บ. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2547 

3. อ.ดร.พัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ด ี 3. อ.ดร.พัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ด ี - วท.ด. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2558 

- วท.ม. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2547 

- วท.บ. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2543 

4. อ.ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ 4. อ.ดร.วิทยา คันธรส - Dr.rer.nat. (Geology), University of 
Innsbruck, Austria, 1995 

- M.Sc. (Geology), University of Auckland, 
New Zealand, 1989 

- วท.บ. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2526 

5. อ.รุ่งโรจน์ เบญจกุล 5. อ.รัฐพล อ าพล - วท.ม. (ธรณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 
2558 

- วท.บ. (อัญมณีวิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 
2547 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบล าดับที่ 4 
โดยให้คงชื่อ อ.ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ ไว้ตามเดิม เนื่องจาก อ.ดร.วิทยา คันธรส ยังมีชื่อปรากฏซ้ าใน
หลักสูตรอ่ืน ทั้งนี้ เม่ือปรับแก้ไขแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 



30 

6.2.3   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ พัฒนำผู้เรียน
ให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. เปิดสอน “หลักสูตรภำคพิเศษ” เพ่ิมเติมจำกเดิมที่เปิดสอนเฉพำะหลักสูตรภำคปกติเท่ำนั้น  โดย
ก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำภำคปกติ 50 คน/ปี และภำคพิเศษ 50 คน/ปี 

2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (ภำคปกติ และภำคพิเศษ ขอใช้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรชุดเดียวกัน) 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร. นภสันันท์ วินิจวรกิจกุล - ปร.ด. (กำรจดักำรมรดกทำงสถำปตัยกรรมกับกำรท่องเที่ยว) (หลักสตูรนำนำชำติ), 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2551 

- ศศ.ม. (กำรจดักำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- ศศ.บ. (ธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว), มหำวิทยำลัยเกษมบณัฑิต, 2540 

2. อ.ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ - ปร.ด. (กำรจดักำรมรดกทำงสถำปตัยกรรมกับกำรท่องเที่ยว) (หลักสตูรนำนำชำติ), 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2555 

- ศศ.ม. (กำรจดักำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- บธ.บ.(กำรจัดกำรกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว), มหำวิทยำลยัขอนแก่น, 2541 

3. อ.ดร. ศรันภัทร วงศ์พุฒิ - Ph.D. (Cultural Heritage Management), University of York, UK 2011 
- M.A. (Archaeological Heritage Management), University of York, UK 2007 
- B.A. (Archaeology), University College London, University of London, UK 2006 

4. อ.ดร. สุประภำ สมนักพงษ ์ - ปร.ด. (กำรจดักำรมรดกทำงสถำปตัยกรรมกับกำรท่องเที่ยว) (หลักสตูรนำนำชำติ), 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2556 

- ศศ.ม. (บริหำรงำนวัฒนธรรม) (วิชำเอกมรดกและวัฒนธรรมร่วมสมยั), วิทยำลัยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2548 

- วท.บ. (วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2547 
5. อ. ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภำนนท์ - Master of Tourism, University of Otago, New Zealand, 2011 

- Post Graduate Diploma of Tourism, University of Otago, New Zealand, 2003 
- Post Graduate Diploma of International Studies International Pacific College, 

New Zealand, 2002 
- ศศ.บ (ประวัติศำสตร์), มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมติร กรุงเทพ, 2538 

3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
เพ่ิมภำษำจีนเป็นกระบวนวิชำเลือกในกลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ และปรับลดจ ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 143 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต 
โดยลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียน และเน้นกำรฝึกทักษะที่สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวให้มำกขึ้น ตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  9 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 12 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 87 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  45 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  6 หน่วยกิต 4.  หมวดวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 143 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-20 และหน้า 84-92) 

 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 22-28 และหน้า 93-96) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 15/2560  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1.  ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร หน้า 4 ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” 
เป็น “ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ. 2 ดังนี้ 
1) หน้า 1 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา ให้ระบุเพิ่ม “ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้” 
2) หน้า 19 ข้อ 2.2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่องานอาชีพ ให้ระบุกระบวนวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนได้ตามเงื่อนไข 

3) หน้า 20 ข้อ 4 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ระบุให้เรียนกระบวนวิชา THL 442  
นั้น ให้ย้ายกระบวนวิชาดังกล่าวไปไว้ในหมวดวิชาเอกบังคับ 
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6.2.4   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบ้ำนและชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง สำมำรถน ำทรัพยำกรชุมชน
มำพัฒนำและบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ชุมชน อีกทั้งมุ่งเน้นรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยแห่ง
กำรวิจัย เพ่ือให้นักศึกษำเกิดทักษะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่กำรเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) โดยมี
สำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ปรีชำ วงศ์ทิพย์ - สศ.ม. (สำธำรณสุข), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540 
- สศ.บ. (สำธำรณสุข), มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธริำช, 2535 
- สศ.บ. (สำธำรณสุข), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2533 

2. ผศ.ทรงสดุำ ภูส่ว่ำง - วท.ม. (โภชนศำสตร์), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2540 
- พย.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2534 

3. ผศ.ณรงค์  ศิขิรัมย ์ - วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- วท.บ. (เทคโนโลยีกำรอำหำรและโภชนศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2543 

4. อ.ดร.อรยำ  พรเอี่ยมมงคล - ปร.ด. (โภชนศำสตร์), มหำวิทยำลยัมหิดล, 2553 
- วท.ม. (อำหำรและโภชนำกำรเพื่อกำรพัฒนำ), มหำวิทยำลยัมหดิล, 2544 
- วท.บ. (เทคโนโลยีกำรอำหำรและโภชนศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2540 

5. อ.ณภัทร  วิศวะกลุ - วท.ม. (โภชนศำสตร์ศึกษำ), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- ศศ.บ. (บ้ำนและชุมชน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต เป็น            
ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  35 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  35 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  15 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 57 หน่วยกิต  2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 61 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 12-17 และหน้า 77-83) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 19-23 และหน้า 84-88) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2560  เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบ้านและชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร หน้า 5 ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น “ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.5   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุง
เนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและนโยบำยของประเทศ และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 12 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

จิตวิทยาคลินิก 

1. ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อรินทร ์ - วท.ด. (กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตรป์ระยุกต์), มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 
- ศศ.ม. (อำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2547 
- วท.บ. (จิตวิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540 

2. อ.ดร. แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ ์ - Ph.D. (Special Education), University of Birmingham, UK, 2012 
- กศ.ม. (กำรศึกษำพิเศษ), มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
- วท.บ. (จิตวิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540 

3. อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง - ปร.ด. (จิตวิทยำ), มหำวิทยำลยัเกษมบัณฑติ, 2559 
- วท.ม. (จิตวิทยำกำรปรึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2550 
- วท.บ. (จิตวิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2542 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

4. ผศ.พงษ์จันทร์ ภูษำพำนิชย ์ - วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรม), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2534 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

จิตวิทยาคลินิก 

- วท.บ. (จิตวิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2531 
5. ผศ.ดร. พิมพ์ชนก เครือสุคนธ ์ - Ph.D. (Health Psychology), Freie Universität Berlin, Germany, 2011 

- วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2540 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2533 

6. อ.ดร. ทัศนีย์ หอมกลิ่น - Ph.D. (Human Resource Development), Hiroshima University, Japan, 2014 
- ศศ.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2551 
- ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2544 

 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
แตจ่ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคงเดิม คือ ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  35 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  15 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  25 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน  30 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 54 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  21 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกบังคับเลือก  6 หน่วยกิต
  2.2.3 วิชำเอกบังคับเลือกประจ ำกลุ่มวิชำ 
    ไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 54 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  18 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกบังคับประจ ากลุ่มวิชา 30 หน่วยกิต 
  2.2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 12-18 และหน้า 104-113) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 20-26 และหน้า 114-121) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 17/2560  เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1              
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ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. ให้ตัดข้อความใน มคอ. 2 หน้า 18 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี “เลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ 
นอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” ออกทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

6.2.6   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุง
เนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์
และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำมข้อบังคับคุ รุสภำ พ.ศ. 2556 
เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญใน
ด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ปทุมวดี  ศิริสวสัดิ ์ - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2537 
- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2525 

2. ผศ.ดร.บุญรอด  โชติวชิรำ - ค.ด. (อุดมศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2559 
- ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2547 
- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

3. อ.สิระ  สมนำม - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2548 
- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

4. อ.ดวงหทัยรัฐ  กำญจนรัชตพงศ ์ - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2552 
- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

5. อ.พิชญภณ  ศรีนวล - ศษ.ม. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2554 
- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 
168 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า     51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  36 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 33 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  36 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 33 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 17-27 และหน้า 141-148) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 29-32 และหน้า 149-152) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. ปรับแก้ไขภาคผนวกของบทสรุปผู้บริหาร หน้า 7 ข้อ 3 ประสิทธิผลของหลักสูตร โดยให้ระบุ
เหตุผลที่ท าให้จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาของหลักสูตรเกินร้อยละ 
100 ไว้ในหมายเหตุท้ายตารางด้วย 

3. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
4. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
5. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 
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6. ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนวิชาในสาขาวิชาภาษาไทย 
(THAI) จ านวนมาก ดังนั้น ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง 

6.2.7   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุ
ศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำมข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 
2556 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และ
เชี่ยวชำญในด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.พรทิพย์  โรจน์ศิรพิศำล - Ph.D. (Mathematics Education), Oregon State University, USA, 2003 
- M.S. (Mathematics Education), Oregon State University, USA, 1999 
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2538 

2. อ.ดร.นัฐจิรำ บุศย์ด ี - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) (หลักสูตรนำนำชำติ), 
มหำวิทยำลยัมหิดล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2549 
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2541 

3. อ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ - ปร.ด. (คณิตศำสตรศึกษำ), มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2555 
- ศษ.ม. (คณิตศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2541 

4. ผศ.ดร.สันติ ทำเสนำ - Ph.D. (Mathematics), Cornell University, 2011 
- M.S. (Mathematics), New Mexico State University, 2006 
- วท.บ.(คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 

5. อ.ดร.ปรยีำนุช  โหนแหยม - วท.ด. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2555 
- ป.บัณฑิต (กำรสอน), มหำวิทยำลยับูรพำ, 2550 
- วท.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยับูรพำ, 2549 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 
168 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  51 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  51 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  12 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-25 และหน้า 146-154) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 27-30 และหน้า 155-159) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบคุ าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. มคอ. 2 หน้า 15 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “ให้เลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว” ออก 
4. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์แจ้งว่าคณะวิทยาศาสตร์ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนวิชา 

MATH จ านวน 8 กระบวนวิชา ดังนั้น ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง 

5. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุใน
ภาคผนวก 
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6. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 

6.2.8   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประถมศึกษำ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงปรัชญำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำม
ข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 2556 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญในด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมี
สำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค์ - ศษ.ด. (หลักสตูรและกำรสอน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2551 
- ศษ.ม. (กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2540 
- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2533 

2. อ.ดร.ปริวิทย ์ไวทยำชีวะ - ศษ.ด. (หลักสตูรและกำรสอน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2560 
- ค.ม. (ศิลปศึกษำ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552 
- ศป.บ. (ศิลปะไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 

3. รศ.วีณำ วโรตมะวิชญ - M.S. (Instructional System Technology), Indiana University, USA., 1983 
- ค.ม. (ประถมศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2516 
- ค.บ. (ประถมศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2514 

4. อ.อมรำ สุขบุญสังข ์ - ศษ.ม. (ประถมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2550 
- ค.บ. (ดนตรี), สถำบันรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, 2541 

5. อ.วิชญำ ผิวค ำ - ค.ม. (วิจัยกำรศึกษำ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2553 
- รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช, 2551 
- ศษ.บ. (ประถมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2549 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 166 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 165 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
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 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 130 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 129 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 78 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ  68 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 78 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ  68 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 166 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-24 และหน้า 137-146) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-29 และหน้า 147-154) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
4. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 
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6.2.9   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงปรัชญำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำม
ข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 2556 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญในด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมี
สำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.สุนทรี  คนเที่ยง - ศษ.ม. (หลักสตูรและกำรสอน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2535 
- ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2528 

2. อ.จำรวี  เพชรแก้ว - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- ศศ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2543 

3. อ.ณัฐนันท ์ นิเวศน์วรกำร - ศษ.ม. (หลักสตูร กำรสอน และเทคโนโลยีกำรเรียนรู้), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2560 
- ศศ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2557 

4. ผศ.ณฎัฐลักษณ์  ถิรโชติกลุ - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศศ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2537 

5. ผศ.อำรี  ณ น่ำน - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2540 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  39 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  39 หน่วยกิต 
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   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 15-22 และหน้า 118-124) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 24-27 และหน้า 125-128) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. มคอ. 2 หน้า 14 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “ให้เลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว” ออก 
4. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
5. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 

6. ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนวิชาในสาขา วิชา
ภาษาอังกฤษ (ENGL) จ านวนมาก ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง 
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6.2.10   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุ
ศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำมข้อบังคับคุ รุสภำ พ.ศ. 
2556 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และ
เชี่ยวชำญในด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. อ.ชัยณรงค์  จำรุพงศ์พัฒนะ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2544 
2. อ.ชญำณิศวร์ ยิม้สวสัดิ ์ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม,่ 2549 
3. อ.พิมพำ  นวลสวรรค ์ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2547 

- ค.บ. (สังคมศึกษำ), วิทยำลัยครูเชยีงใหม่, 2535 
4. อ.พัชนี จันทร์ศิริ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2532 
5. อ.มุกดำวรรณ ศรีชนะ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2547 

- ศษ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
- ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2538 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชาบังคับ  60 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 

   2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  3 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 18-28 และหน้า 146-152) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 29-32 และหน้า 153-156) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
4. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 

6.2.11   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุง
เนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์
และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำมข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 2556 
เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญใน
ด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. อ.ดร.ชินวัฒน์  ไข่เกต ุ - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยบรูพำ, 2555 

- วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม,่ 2540 

2. อ.ประกรณ์  ตุ้ยศร ี - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

3. อ.ธัชกร  พุกกะมำน - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2547 
- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

4. อ.ณัชชำจำรย์  โรจน์วัฒนดิษกุล - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

5. อ.ภัทร  ยันตรกร - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ แต่จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคง
เดิม คือ ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 80 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 68 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  51 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 17 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก  12 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  52 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 17 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก  12 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 18-27 และหน้า 143-150) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 29-32 และหน้า 151-154) 
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 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. มคอ. 2 หน้า 18 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “ให้เลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว” ออก 
4. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
5. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 

6.2.12   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุง
ปรัชญำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำม
ข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 2556 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชี พ
ทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญในด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมี
สำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ดร.กรีฑำ  แก้วคง - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ), มหำวิทยำลยัมหดิล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 
2. อ.นิคม พงษ์ประเสริฐ - ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2531 
3. อ.ภำคิน บูรณเครือ - วท.ม. (กำรสอนฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2559 

- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2553 
4. ผศ.ดร.เขม จริภัทรพมิล - Ph.D. (Physics), University of Virginia, USA, 2012 

- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 
5. อ.ดร.สกล แสนทรงสิร ิ - ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552 

- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย, 2546 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 167 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 80 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 68 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  44 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก  12 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำบังคับเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 80 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  44 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  9 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 16-25 และหน้า 137-145) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 26-29 และหน้า 147-155) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
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1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
4. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระยะ 5 ปี เนื่องจากมีจ านวนรับนักศึกษาตามนโยบายครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
เข้ามาด้วย 

5. ให้ปรับแก้ไขจ านวนรวมของผลงานวิชาการของ ผศ.ดร.เขม จิรภัทรพิมล และ อ.ดร.สกล  
แสนทรงสิริ ในตาราง 3.2.1 ให้ถูกต้อง ดังนี้ ผศ.ดร.เขม จิรภัทรพิมล 3(3) และ อ.ดร.สกล 
แสนทรงสริิ 6(3) 

6.2.13   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุง
เนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์
และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำมข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 2556 
เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญใน
ด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. อ.ดร.นำฏญำ  อภิชำติโยธนิ - ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2534 

- ค.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป), วิทยำลยัครูเชียงใหม,่ 2530 
2. อ.กฤตพร  พัวกนกหิรัญ - ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2541 

- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2538 
3. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ - ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร,์ 2553 (หลักสูตรโท-เอก) 

- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2549 
4. ผศ.ดร.สรุินทร์  สำยปัญญำ - Ph.D. (Physical Chemistry), Cardiff University, UK, 2008 

- วท.ม. (เคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 
- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547 

5. อ.ชมนำด  สวำสดิ์มิตร - วท.ม. (เคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2536 
- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2532 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ แต่จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคง
เดิม คือ ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 80 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 68 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  48 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก  12 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  51 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-24 และหน้า 152-160) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-28 และหน้า 161-165) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. มคอ. 2 หน้า 14 ข้อ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดข้อความ “ให้เลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว” ออก 
4. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
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5. ขอให้พิจารณาทบทวนการก าหนดกระบวนวิชา 211311 และ 211312 เป็นวิชาเอกเลือก 
เนื่องจากผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์แจ้งว่าเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับกระบวนวิชา 
211315 ซึ่งก าหนดให้เรียนเป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตรแล้ว 

6.2.14   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับปรุง
ปรัชญำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ รวมทั้งมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนกำรฝึกปฏิบัติตำม
ข้อบังคับคุรุสภำ พ.ศ. 2556 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ และเชี่ยวชำญในด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่สอดรับกับควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต โดยมี
สำระส ำคัญดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. อ.ดร.ลฎำภำ  ลดำชำต ิ - ปร.ด. (วิทยำศำสตรศ์ึกษำ), มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2554 

- ป.บัณฑิต (วิชำชีพครู), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 

2. อ.อรพินท์ คันธำเวช - ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 
- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2529 

3. อ.วิลำสิน ีสวำทะนันทน ์ - วท.ม. (กำรสอนชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2541 

4. ผศ.ดร.พีระวุฒิ  วงศ์สวสัดิ ์ - วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2558 
- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2534 
- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2530 

5. อ.ดร.สวสัดิ์  สนิทจันทร ์ - Ph.D. (Ecology), Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese 
Academy of Science, China, 2009 

- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยันเรศวร, 2541 

 

 2. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และเพ่ิมวิชำโทเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 170 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 134 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  52 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 82 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 70 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  38 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 32 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก  12 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำบังคับเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 82 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 67 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  38 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 29 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 170 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 16-25 และหน้า 157-166) 

 3.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 26-29 และหน้า 167-171) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว-
ประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 11 จากเดิม “ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ................” 

2. มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2.3 วิชาโท ให้ระบุค าอธิบายภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย 
3. ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจ านวนผลงานวิชาการที่ระบุในตาราง 3.2.1 กับผลงานที่ระบุ

ในภาคผนวก 
4. ให้ปรับแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผศ.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ เป็น ผศ.ดร. 

พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ และตัด “Certificate. (Individual Training Course in 
Biotechnology), Japanese International Cooperative Agency (JICA), Japan, 
1996” ในคุณวุฒิการศึกษาออก 

5. ขอให้พิจารณาทบทวนการบรรจุกระบวนวิชา 203204, 203206 และ 203208 เป็นวิชาเอก
เลือกในโครงสร้างหลักสูตร โดยท่ีประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 
1) กระบวนวิชา 203204 เป็นกระบวนวิชาต่อเนื่องของกระบวนวิชา 203203 แต่กระบวน

วิชา 203203 ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตร  
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2) กระบวนวิชา 203206 เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากระบวนวิชา 203203 และ 
203204 และมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับกระบวนวิชา 203208 อีกด้วย จึงควรก าหนดให้เลือก
เรียนกระบวนวิชา 203206 เพียงวิชาเดียว 

6.2.15   คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร 
  คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปิดสอนหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 4 หลักสูตร โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในกำรเสนอขอปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 
 รายชื่อหลักสูตร เหตุผลในการขอปิดสอนหลกัสูตร 
1.  หลักสตูรศึกษำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส - ไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของ

หลักสูตร 
- ไม่ได้รับนักศึกษำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 และไม่มีนักศึกษำ

ตกค้ำงในหลักสูตร 
- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรฯ 
2.  หลักสตูรศึกษำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเกษตรกรรม - ไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของ

หลักสูตร 
- ไม่ได้รับนักศึกษำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 และไม่มีนักศึกษำ

ตกค้ำงในหลักสูตร 
- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรฯ 
3.  หลักสตูรศึกษำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมศึกษำ - ไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของ

หลักสูตร 
- ไม่ได้รับนักศึกษำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 และไม่มีนักศึกษำ

ตกค้ำงในหลักสูตร 
- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรฯ 
4.  หลักสตูรศึกษำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและกำร

ส่งเสริมสุขภำพ 
- ไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของ

หลักสูตร 
- ไม่ได้รับนักศึกษำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 และไม่มีนักศึกษำ

ตกค้ำงในหลักสูตร 
- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรฯ 
 

  ทั้งนี้ คณะศึกษำศำสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่ำทั้ง 4 หลักสูตรไม่มีนักศึกษำตกค้ำงในหลักสูตร ซึ่งกำร
ขอปิดหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ โดยให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้เป็นตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น
ไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.16 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำประถมศึกษำ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป 
เนื่องจำกมีอำจำรย์ลำออกจำกกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ท่ำน จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.สุทธิรา แก้วมณี * 1. อ.วิชญา ผิวค า * - ค.ม. (วิจัยกำรศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2553 
- รปศ.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2551 
- ศษ.บ. (ประถมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

2. รศ.วีณำ วโรตมะวิชญ * 2. รศ.วีณำ วโรตมะวิชญ * - MS. Instructional System Technology, Idiana 
University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2516 
- ค.บ. (ประถมศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2514 

3. อ.อมรำ สุขบุญสังข์ 3. อ.อมรำ สุขบุญสังข์ - ศษ.ม. (ประถมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
- ค.บ. (ดนตรี), สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, 

2541 
4. อ.แสงหล้ำ โปธำ 4. อ.แสงหล้ำ โปธำ - ศษ.ม. (กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ), 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2532 

5. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค์ 5. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค์ - ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 
2551 

- ศษ.ม. (กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2540 

- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2533 
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ใน
ครำว ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
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6.2.17 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2548 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเยอรมัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2548 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 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 
Heidelberg, Germany, 1976 

- ศศ.บ. (ประวัติศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2513 
2. ผศ.ดวงพร พงษ์โสภาวิจิตร 2. อ.ไพรวัลย์  โลโท - ศศ.ม.  (ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ), 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2549  
- ศศ.บ. (ภำษำเยอรมัน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 

3. ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา 3. อ.สิริน เกียรติไกรภพ - อ.ม. (ภำษำเยอรมัน), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2558 
- ศศ.บ. (ภำษำเยอรมัน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555 

4. อ.ศรพราหมณ์  วรอุไร 4. Dr.Dirk Baldes - Ph.D. (Modern German  Literature), Saarland  
University, Germany, 2006 

- M.A. (Modern  German  Literature), Saarland  
University, Germany, 2001 

5. อ.พร่ำงดำว นุประดิษฐ์ 5. อ.พร่ำงดำว นุประดิษฐ์ - อ.ม. (ภำษำเยอรมัน), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2547 
- ศศ.บ. (ภำษำเยอรมัน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
ด้วยกำรแจ้งเวียนตำมบันทึกที่ ศธ 6593(10).1.4/932 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมรับไปหารือกับกองบริหารงานบุคคลว่า 
การท าสัญญาจ้าง ศ.ดร.เอนก กิมสุวรรณ เพื่อมาท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น สามารถ
ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปได้หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาด าเนินการตามเงื่อนไขท่ี สกอ. ก าหนด เมื่อได้ข้อสรุปแล้วขอให้คณะมนุษยศาสตร์ปรับแก้ไข
ผลบังคับใช้ของหลักสูตรก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ      -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา    17.25  น.  
 
 
 
 เทพพร  สุค ำวัง พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม  
 


