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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 12/2559 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี 
  ฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดี 
   ฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. นำงนุชรี  จงแก้ววัฒนำ แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง    รองคณบดี วิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 
6. อ.ดร.ปฏิสนธิ์   ปำลี  แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี กรรมกำร 
7. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
8. นำงฐำนิตำ ช่ำงกิจจำ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมกำร 
9. นำงนวยนำฎ เดือนจันทร์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.พีรพล จิรำพงศ์          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์    กรรมกำร  
12. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
13. อ.ดร.ปิลันธนำ ฐำปนพงษ์วรกุล แทนคณบดีคณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
14. นำงสุภำพร  ปัญญำแก้ว แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
15. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
16. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
17. นำงสำวอรพิน  พรหมตัน แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
18. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
19. รศ.ดร.พัชรำ ตันติประภำ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์   นิ่มอนุสสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรระดับปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร 
21. ผศ.กวิน ว่องวิกย์กำร แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
22. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
23. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
24. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ 
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3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
4. รองคณบดี คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
5. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ยุทธนำ ทองท้วม   อำจำรย์ประจ ำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
2. น.ส.มธุรส กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. น.ส.ธิดำรัตน์ พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. น.ส.ปนัดดำ ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา    13.40   น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
  
1.1   คณะเกษตรศาสตร์แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 

คณะเกษตรศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้แทนของคณะเกษตรศำสตร์ เพ่ือเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
บริหำรและประสำนงำนวิชำกำร จากเดิม อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร เป็น 
รศ.ดร.ณัฐำ โพธำภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

1.2   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินกำรศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยแล้ว ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2559 
เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ส านักทะเบียนและประมวลผลประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเพิ่มเติม
ข้อมูลในส่วนของปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจะได้น าเสนอมหาวิทยาลัยลงนามใน
ประกาศฯ ต่อไป 

1.3   การประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเสนอข้อมูลผลกำรประเมินกระบวนวิชำโดยนักศึกษำ ระดับปริญญำตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559) ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.4   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 
ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร 

ประจ ำปี 2560 โดยได้ก ำหนดวันประชุมให้สอดคล้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร 
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และสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจะได้แจ้ง
เวียนก ำหนดกำรประชุมดังกล่ำวให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

1.5   การอ านวยความสะดวกในการต่อการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ของนักศึกษาต่างชาติ 
 ตำมที่วิทยำลัยนำนำชำติได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อกำรตรวจลงตรำหนังสือเดินทำง 
(VISA) ของนักศึกษำต่ำงชำติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 
11/2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลำคม 2559   และประธำนที่ประชุมขอรับเรื่องดังกล่ำวไปหำรือในเชิงนโยบำยร่วมกับรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษำเก่ำสัมพันธ์ เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงที่เหมำะสม และหน่วยงำนกลำงที่สำมำรถ
ดูแลรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในส่วนนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือกับส ำนักงำนตรวจคนเข้ำ
เมอืง และจะน ำผลกำรหำรือมำแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทรำบต่อไป นั้น 

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้น ำเรื่องดังกล่ำวไปหำรือร่วมกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษำ
เก่ำสัมพันธ์แล้ว และได้รับทรำบว่ำปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นมำเป็นระยะเวลำนำนแล้ว ซึ่งมหำวิทยำลัยได้พยำยำมแก้ไข
ปัญหำมำโดยตลอด แต่เนื่องจำกปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำเชิงระบบ ซึ่งมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ ก็ประสบปัญหำในลักษณะ
เดียวกัน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำในภำพรวม รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษำเก่ำสัมพันธ์จะขอรับ
เรื่องดังกล่ำวไปหำรือร่วมกับมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งอำจต้องใช้ระยะเวลำนำน ใน
ระหว่ำงนี้ จึงขอให้วิทยำลัยนำนำชำติได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำไปก่อน 

ที่ประชุมรับทราบ  

1.6   ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 
ครั้งที่ 11/2559    เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลำคม 2559  ได้หำรือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงที่ตอบสนองนโยบำยของ 
สภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บัณฑิตมีควำมรู้ เรื่องกำรใช้ข้อมูลสถิติ และได้มอบหมำยให้ฝ่ำยวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัยสรุปข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำสถิติที่ด ำเนินกำรโดยภำควิชำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ 
เพ่ือให้ทรำบว่ำมีกำรบรรจุกระบวนวิชำสถิติไว้ในหลักสูตรใดบ้ำง เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป นั้น ขณะนี้ ฝ่ำยวิชำกำรได้สรุปข้อมูลหลักสูตรต่ำงๆ ที่มีกำรก ำหนดให้เรียนกระบวนวิชำ STAT ในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่ วไป และหมวดวิชำเฉพำะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะได้รวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ            
สภำมหำวิทยำลัยทรำบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร

ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2559 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 971 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 
นั้น 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
1) หน้า 1  ต าแหน่งผู้มาประชุมล าดับท่ี 15  

  จากเดิม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 
  เปลี่ยนเป็น   รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
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2) หน้า 2  ระเบียบวาระท่ี 1.1 ข้อ 2) ต าแหน่งทางบริหารของผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ 
  จากเดิม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 
  เปลี่ยนเป็น   รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
 เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี-         

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

6.1    คณะแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา     

 คณะแพทยศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบั งคับ ใช้ตั้ งแต่ภำคกำรศึกษำที่  2                        
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1) PSYC 692   Research in Mental Health and Psychiatry    2(1-3-2) 
        Pre :   Consent of the department 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์            
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2) PHSO 491  Research in Fundamental Clinical Physiology    2(1-3-2) 
         Pre :   Fourth year medical students or consent of the department 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์           
ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 
2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 

2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 
- BMES 112 Introduction to Biomedical Sciences 2 

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

2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง   
   จากเดิม  75 ชั่วโมง  
   เปลี่ยนเป็น 60 ชั่วโมง 
3) เปลี่ ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์  และเนื้ อหำกระบวนวิชำ                        

ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์    
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2559  

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PSYC 692 และ PHSO 491 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา BMES 112 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6.2    คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา    

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบั งคับ ใช้ตั้ งแต่ภำคกำรศึกษำที่  2                        
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. MKTG  453   Marketing for Innovation    3(3-0-6) 
   Pre :   MKTG  211    

2. MKTG  454   Sustainability Marketing    3(3-0-6) 
   Pre :   MKTG  211    

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจในครำว
ประชุมครั้งที ่15/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  1.  MKTG 332 Marketing Communication     
-   เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่

เสนอต่อที่ประชุม 

  2.  MKTG 345 Social Marketing     

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ   
   จากเดิม  MKTG 345  
   เปลี่ยนเป็น MKTG 440 
2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ            

ที่ประชุม  

  3.  MKTG 433 Advertising Management     
   -   เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ Curriculum 

mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  4.  MKTG 441 International Marketing     

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ   
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   จากเดิม  กำรตลำดระหว่ำงประเทศ 
     International Marketing  
   เปลี่ยนเป็น กำรตลำดไร้พรมแดน 
     Global Marketing 
2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียด 

ที่เสนอต่อที่ประชุม  

  5.  MKTG 444 Electronic Marketing     

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ   
   จากเดิม  กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
     Electronic Marketing  
   เปลี่ยนเป็น กำรตลำดดิจิทัล 
     Digital Marketing 
2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียด 

ที่เสนอต่อที่ประชุม  

  6.  MKTG 452 Marketing for New Product Development     

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ   
   จากเดิม  กำรตลำดเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     Marketing for New Product Development  
   เปลี่ยนเป็น กำรตลำดเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ 
     Marketing for New and Creative Product Development 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน   
   จากเดิม  MKTG 326 
   เปลี่ยนเป็น MKTG 211 
3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียด

ที่เสนอต่อที่ประชุม  

  7.  MKTG 449 Marketing Environment Analysis     

1) เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชำ   
   จากเดิม  MKTG 449 
   เปลี่ยนเป็น MKTG 341 
2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 
เป็นต้นไป 
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 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MKTG 453 และ 454 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MKTG 332, 345, 433, 441, 444, 452 และ 449 โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

6.3    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 17 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ARCT  107    Learning Through Activities    3(0-6-3) 
  Pre :   None 

2. ARCT  113    Fundamental Architectural Design 1    5(1-8-6) 
  Pre :   None 

3. ARCT  114    Fundamental Architectural Design 2    5(1-8-6) 
  Pre :   ARCT  113    

4. ARCT  122    History, Theory and Philosophy in Architecture 1    3(3-0-6) 
  Pre :   None 

5. ARCT  211    Architectural Design 1    5(1-8-6) 
  Pre :   ARCT  114    

6. ARCT  212    Architectural Design 2    5(1-8-6) 
  Pre :   ARCT  211    

7. ARCT  311    Architectural Design 3    5(1-8-6) 
  Pre :   ARCT  212    

8. ARCT  312    Architectural Design 4    5(1-8-6) 
  Pre :   ARCT  311    

9. ARCT  324    History, Theory and Philosophy in Architecture 2    3(3-0-6) 
  Pre :   ARCT  225    

10. ARCT  325    Theories and Criticisms of Architecture in   3(3-0-6) 
  the 21st Century     

  Pre :   Third year standing 

11. ARCT  337    Tropical Building Integration    3(1-4-4) 
  Pre :   Third year standing 

12. ARCT  338    Tropical Wisdom in Architecture    3(1-4-4) 
  Pre :   Third year standing 
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13. ARCT  363    Theory and Philosophy in Lanna Architecture    3(3-0-6) 
  Pre :  Third year standing 

14. ARCT  372    Site Planning for Architecture    3(2-2-5) 
  Pre :   Third year standing 

15. ARCT  402    Architectural Building Information Modeling    3(1-4-4) 
  Pre :   Third year standing 

16. ARCT  411    Architectural Design 5    5(1-8-6) 
  Pre :   ARCT  312    

17. ARCT  414    Selected Topics in Architectural Design    3(0-6-3) 
  Pre :   Third year standing 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ARCT 107, 113, 114, 122, 
211, 212, 311, 312, 324, 325, 337, 338, 363, 372, 402, 411 และ 414 และให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาทบทวนและปรับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ใน
หมวดที่ 3 ของทุกกระบวนวิชาให้ชัดเจน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes) ของแต่ละ
กระบวนวิชา ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6.4    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหำของ
หลักสูตรให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น สร้ำงทำงเลือกให้กับนักศึกษำผ่ำนกำรบูรณำกำรในกลุ่มวิชำออกแบบ (Studio) กลุ่ม
วิชำเอกเลือก (Major Elective) ซึ่งก ำหนดให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มจำก 4 กลุ่มวิชำ ได้แก่ 1) กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์
สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2) กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์และกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมเพ่ือชุมชน 3) กลุ่มกำรประกอบสร้ำงสรรค์ทำง
สถำปัตยกรรม และ 4) กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์จินตภำพทำงสถำปัตยกรรม และนักศึกษำจะจบหลักสูตรด้วยกระบวนวิชำกำร
ค้นคว้ำอิสระในงำนสถำปัตยกรรม (Independent Study in Architecture) ที่มุ่งศึกษำรวบยอดในหัวข้อในกลุ่มทำงเลือก
ที่นักศึกษำสนใจ ซ่ึงมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป                                 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป                            30 หน่วยกติ 

 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร               9 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             9 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกิต 

 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                       3 หนว่ยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม      3 หนว่ยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ                                     ไม่น้อยกว่า 117 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ                                     ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกติ 

 2.1 วิชำแกน               39 หน่วยกิต     2.1 วิชำแกน      39 หน่วยกิต    

   2.2 วิชำเอก                                    ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                66 หน่วยกิต 

   2.2.2 วิชำเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ทำงเลือกที่ 1 ฝึกงำน 
- ทำงเลือกที่ 2 สหกจิศึกษำ 

   2.2 วิชำเอก                                   ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต   

   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                53 หน่วยกติ 

     2.2.2 วิชำเอกเลือก                           ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
- กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์สถำปัตยกรรมพื้นถิ่น 
- กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์และกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมเพื่อชุมชน 
- กลุ่มกำรประกอบสร้ำงสรรค์ทำงสถำปัตยกรรม 
- กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์จินตภำพทำงสถำปัตยกรรม    

   2.3 วิชำโท              -ไม่มี-     2.3 วิชำโท  -ไม่มี- 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี              6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                 ไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกติ 

 
 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
ตามที่เสนอ  โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้เพิ่มตารางแสดงข้อมูลประสิทธิผลของหลักสูตรในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ไว้ในภาคผนวกของ
บทสรุปผู้บริหาร  

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรในเล่ม มคอ. 2 ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถ download แบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ของส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3. ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควรเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม อย่างชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผูท้ี่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 

6.5    คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 เป็นต้นไป โดยขอเพิ่มกระบวนวิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร จ ำนวน 2 
กระบวนวิชำ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5306... ถึงรหัส 5506... สำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำ
ดังกล่ำวได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
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1. ENGL 201    Critical Reading and Effective Writing    3(3-0-6)                  
2. ENGL 225    English in Science and Technology Context 3(3-0-6)                  

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2546 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

6.6   คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556 

 คณะเภสัชศำสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

แขนงวิชาเภสัชอุตสาหการ 
รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี* อ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล* - Ph.D. (Pharmaceutical Science), 

University of Maryland, USA, 2007 
- M.Sc. (Biotechnology), The 

University of Texas, USA, 2002 
- ภ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2539 

รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
2555 

- ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2540 

- ภ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม อ.ดร.ภญ.เทพิน จันทร์มหเสถียร - Dr.rer.nat., Pharmaceutical 

Technology, Freie Universitaet 
Berlin, Germany, 2015 

- วท.ม. (วิทยำศำสตร์เภสัชกรรม), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2552 

- ภ.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547 

แขนงวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สนิทรัพย์* อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น* - ภ.ด. (กำรบริบำลทำงดำ้นเภสัชกรรม) 

(นำนำชำติ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2555 
- ภ.ม (เภสัชกรรม), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2542 
- ภ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ* อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน - วท.ด. (ระบำดวิทยำ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2555 

- M.P.H (Master of Public Health), 
Emory University, USA, 1996 

- ภ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2535 
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น - วท.ด. (เภสัชศำสตร์ชีวภำพ), 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2555 
- ภ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำเฉพำะ วิชำเอกเลือก โดยเพ่ิมวิชำเลือก

ส ำหรับแผน 1 เภสัชอุตสำหกำร และแผน 2 บริบำลเภสัชกรรม เพ่ือเพ่ิมโอกำสให้นักศึกษำได้เลือกเรียน
ตำมควำมสนใจ ดังนี้ 

  2.1 เพ่ิมกระบวนวิชำเลือกส ำหรับแผน 1 เภสัชอุตสำหกำร จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ ได้แก่ 
1) PHPC 587 Computer Applications in Pharmacy 
2) PHPC 588 Health Media Production in Pharmacy 

  2.2 เพ่ิมกระบวนวิชำเลือกส ำหรับแผน 2 บริบำลเภสัชกรรม ดังนี้ 
 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนผู้ป่วย จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ ได้แก่ 

1) PHPC 587 Computer Applications in Pharmacy 
2) PHPC 588 Health Media Production in Pharmacy 
3) PMPC 500 Therapeutic Drug Monitoring 

 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำรเภสัชกิจ 
 จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ ได้แก่ 

1) PHPC 587 Computer Applications in Pharmacy 
2) PHPC 588 Health Media Production in Pharmacy 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 และครำวประชุมวำระพิเศษครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น
ต้นไป ตามที่เสนอ โดยขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปีที่ส าเร็จการศึกษา
ของ อ.ดร.ภญ.เทพิน จันทร์มหเสถียร ให้ถูกต้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
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6.7   คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2556 

 คณะศึกษำศำสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ ำนวน 1 ท่ำน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ต่อพงศ์ วรรณวาที* อาจารย์วสันต์ เต็งกวน* - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2558 

- ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2556 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรณุี มณีกลุ* รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรณุี มณีกลุ* - Ph.D. (Applied Technology, Training 
& Development), University of North 
Texas, USA, 1996 

- กศ.ม. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัย         
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสำนมิตร, 2531 

- ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยพำยัพ, 
2527 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงศรี วิชัยดษิฐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงศรี วิชัยดษิฐ - ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์ประยุกต์), สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี, 2535 

- ค.บ. (ภำษำอังกฤษ), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2524 

อำจำรยณ์ัฎฐลักษณ์ ถิรโชติกุล อำจำรยณ์ัฎฐลักษณ์ ถิรโชติกุล - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2542 

- ศษ.บ. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2536 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ุวิมล ต่ออภิชำตตระกูล ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ุวิมล ต่ออภิชำตตระกูล - ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์ประยุกต์), สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี, 2535 

- ศษ.บ. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2521 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยเพ่ิมกระบวนวิชำบังคับเลือก ของกลุ่มวิชำเอกทำงด้ำนเนื้อหำ ในหมวด

วิชำเฉพำะ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ เพื่อพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศของนักศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับ
กำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1) ENGL 320 English and Science and Future Trends 
2) ENGL 342 Language and Community 
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กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.8   คณะการสื่อสารมวลชนขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะกำรสื่อสำรมวลชนเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป คือ 
 MC 201 Photography for Mass Communication   

  - เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
จากเดิม  MC 305 
เปลี่ยนเป็น Consent of the department 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะกำรสื่อสำรมวลชน ในครำว
ประชุมครั้งที ่15/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MC 201 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ    

7.1   การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเสนอสรุปข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมของ
แต่ละคณะ จ ำนวน 8 คณะ และสรุปควำมคิดเห็นของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และ
กิจกรรมนักศึกษำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต โดยข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมให้เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ที่แท้จริงได้ เนื่องจำกปัจจุบันกระบวนวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรที่หลำกหลำย 
และมีเสียงสะท้อนจำกนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องว่ำ ไม่ควรบังคับให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนด แต่ควรเปิดโอกำส
ให้นักศึกษำได้เลือกท ำกิจกรรมตำมควำมสนใจ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องเจตนารมณ์ของกระบวนวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ฝึกท ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางาน
วิชาการและคุณภาพการศึกษา และรักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ทุกคณะด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบันว่ามีกี่รูปแบบ และเสนอแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ว่าควรเป็นไปในรูปแบบใด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 
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2. ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ 
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา และควรชี้แจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวด้วย 

 
ปิดประชุมเวลา    16.00 น. 
 
                  เทพพร  สุค ำวัง                                                         พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม  
 

 


