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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1/2562 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย ์ ค ำประกอบ รองอธิกำรบดี  ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีระ  ฟ้ำเฟ่ืองวิทยำกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.พร้อมพงศ์  สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
6. อ.ดร.ชลำธิป วสุวัต    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
7. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
8. รศ.ดร.รงคกร   อนันตศำนต์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
9. ผศ.ดร.อรัญญำ ศิริผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.อรรถพล  สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
12. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
13. น.ส.วำสนำ ใจค ำแปง แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ คณะทันตแพทยศำสตร์    กรรมกำร 
14. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์    กรรมกำร 
15. ผศ.ดร.เพ็ญนภำ  คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
16. ผศ.ดร.สุทัศน์   สุระวัง รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
17. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
18. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย รองคณบดีฝำยวิชำกำร 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. ผศ.ดร.พจนำ  พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
23. ผศ.ดร.อุษณีย์  เอมศิรำนันท์ รองคณบดี คณะนิติศำสตร์  กรรมกำร 
24. อ.ดร.วรำงคณำ นำคเสน  แทนรองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 
25. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
26. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
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      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์) 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
3. รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ 
4. รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ 
5. รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ปรำรถนำ  ใจผ่อง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. อ.ดร.ประไพลิน จันทน์หอม อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
3. อ.ประกรณ์  ตุ้ยศรี อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
4. อ.วิชญำ  ผิวค ำ อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
5. อ.ดร.สิระ  สมนำม อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
6. อ.ชัยณรงค์  จำรุพงศ์พัฒนะ อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
7. ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
8. อ.ดร.เดชำ  ศุภพิทยำภรณ์ อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
9. นำงนวยนำฏ  เดือนจันทร์ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 

   คณะสังคมศำสตร์ 
10. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
11. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
12. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
13. น.ส.เรียมฤทัย    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
 ประธำนที่ประชุมกล่ำวแนะน ำผู้แทนส่วนงำนซึ่งมำปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำรและประสำนงำน
วิชำกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว 185 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 
2561 แจ้งว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ               
พ.ศ. 2561 (รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่  17 สิงหำคม 2561)                 
และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรน ำมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำสู่กำรปฏิบัติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 จึงขอส่งประกำศดังกล่ำวมำยัง
มหำวิทยำลัยเพื่อทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
1.3 ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
 ประธำนที่ประชุมน ำเสนอยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีแนวคิดในกำรบริหำร ดังนี้ 

1. ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
2. ใช้ศักยภำพของทุกส่วนในมหำวิทยำลัยมำช่วยในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยและ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
3. พัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และปฏิรูประบบงำนที่ส ำคัญเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
4. พัฒนำผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรเพ่ือน ำไปสู่กำร Transformation รองรับกำรเปลี่ยนแปลง   

ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive) 
โดยได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ทั้งยุทธศำสตร์เชิงรุก ยุทธศำสตร์             
ตำมพันธกิจ และยุทธศำสตร์สนับสนุน 

ส ำหรับในส่วนของวิชำกำรนั้น มยีุทธศำสตร์ตำมพันธกิจหลัก คือกำรมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
คุณภำพ และมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก และมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเป็นควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้ำน
คุณธรรม คุณภำพ และทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก โดยมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นให้เกิดบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประเทศ มีกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้และกำรฝึกปฏิบัติจริง และมี
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ มุ่ งสู่  CMU Smart Student โดยยึดแนวคิด Outcome-based 
education, Interdisciplinary program และ Global citizen skills 

2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบอำชีพ โดยจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ตำมสมรรถนะที่ต้องกำร เพ่ือ re-skill, up-skill ให้ทันกับพลวัตที่เปลี่ยนไปในลักษณะ Lifelong 
Education 
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ในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภำพ และมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลกนั้น  จะต้องพัฒนำทั้งหมด         
4 มิติด้วยกัน ได้แก่ 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
- ผลักดันกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและ

ส่งเสริมให้มีประสบกำรณ์จริงในกำรท ำงำน 
- พัฒนำระบบและกลไกในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ

ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ผลักดันให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรในวำรสำรที่มีคุณภำพสูง

ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
2. กำรพัฒนำอำจำรย์ : พัฒนำระบบและกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สำมำรถตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก 
3. กำรพัฒนำนักศึกษำ 

- ส่งเสริมและผลักดันให้กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ สำมำรถตอบสนองทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรประกอบอำชีพในอนำคต และส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นคนดีในสังคม โดยเน้น         
จิตอำสำ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

- สร้ำงระบบและกลไกในกำรส่งเสริมให้นักศึกษำประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม 
4. กำรส่งเสริมบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติของมหำวิทยำลัย 
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานที่ประชุมขอให้คณะ/วิทยาลัย น าแนวคิดดังกล่าวไปพิจารณา

ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้เสนอหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
เพ่ือให้ สกอ. พิจำรณำรับทรำบกำรอนุมัติหลักสูตร นั้น  
 สกอ. ได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่ำว ตำมบันทึกที่ ศธ 0506(4)/3313 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561           
โดยแจ้งว่ำ สกอ. ได้รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต                
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2561 ดังนั้น สกอ. จึงขอส่งคืน         
กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 เนื่องจำก           
กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่ำวมีควำมซ้ ำซ้อนกัน ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.5 คณะวิทยาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ขอเลื่อนผลบังคับใช้ของกระบวนวิชา 
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 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้อนุมัติกำรเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ของคณะวิทยำศำสตร์ และกำรปรับปรุง
กระบวนวิชำของคณะสังคมศำสตร์ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร
ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2561 และครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 
2561 แล้ว ดังนี้ 

1. อนุมัติกำรเปิดสอนกระบวนวิชำ DSCI 123 ของคณะวิทยำศำสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่           
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  

2. อนุมัติกำรปรับปรุงกระบวนวิชำ SSA 311 ของคณะสังคมศำสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่            
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  

 คณะวิทยำศำสตร์ และคณะสังคมศำสตร์ มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของกระบวนวิชำ 
ดังกล่ำว เนื่องจำกคณะฯ มีควำมพร้อมในกำรสอนกระบวนวิชำ และเพ่ือให้นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ได้เรียนกระบวนวิชำที่มีเนื้อหำทันสมัยและเป็นประโยชน์  จึงได้เสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของกระบวนวิชำ จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้น
ไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่  2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมหำวิทยำลัยได้อนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.6 สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเสนอสรุปข้อมูลผลกำรประเมินกระบวนวิชำโดยนักศึกษำ ระดับปริญญำ
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2561)         
ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.7 แนวปฏิบัติการเสนออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 สืบ เนื่ องจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ครั้ งที่  12/2561 เมื่ อวันที่  22 ธันวำคม 2561                     
นำยกสภำมหำวิทยำลัยได้เห็นสมควรให้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรเสนออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเสนอขออนุมัติในหลักกำรกำรเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
เป็นระเบียบวำระเพ่ือพิจำรณำ โดยให้รองอธิกำรบดีที่รับผิดชอบฝ่ำยวิชำกำร หัวหน้ำส่วนงำนเจ้ำของหลักสูตร 
และ/หรือ ผู้แทนหลักสูตรมำน ำเสนอหลักกำรเปิดสอนหลักสูตรใหม่ด้วย 
 ขั้นตอนที่  2 กำรเสนอขออนุมัติรำยละเอียดของหลักสูตรใหม่ ให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย                
เป็นระเบียบวำระเพ่ือทักท้วง 

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียดการเสนอขอเปิด
หลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณามากขึ้นต่อไป 
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1.8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 ด้วยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
ก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพโดยให้มีมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมีควำมสอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ          
ที่ 21 แนวคิดกำรศึกษำไทย 4.0 และกรอบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพ่ือรองรับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดท ำประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส ำหรับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำน ำไปใช้เป็นแนวทำง           
ในกำรก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  ด้ำนที่  5 ด้ำนทักษ ะกำรวิ เครำะห์ เชิ งตั ว เลข กำรสื่อสำร                     
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงหลักสูตรที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตรสำมำรถน ำแนวทำงดังกล่ำวมำ
ใช้ในกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อพัฒนาข้อสอบวัด Digital literacy ของนักศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์
จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
พัฒนา MOOCs เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

1.9 การจัดท าข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้จัดส่งข้อมูลหลักสูตรที่ผ่ำนกำรอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือให้ สกอ. พิจำรณำ
รับทรำบผ่ำนระบบ CHECO จ ำนวน 28 หลักสูตรนั้น สกอ. ได้ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งให้มหำวิทยำลัย
ปรับแก้ไขรำยละเอียดของหลักสูตรเพ่ิมเติม จ ำนวน 17 หลักสูตร ซ่ึงส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไดร้วบรวม
ข้อมูลประเด็นข้อผิดพลำดต่ำงๆ เพ่ือให้คณะ/วิทยำลัยได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำข้อมูลหลักสูตรในระบบ 
CHECO ต่อไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.10 การปรับปรุงการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ประธำนที่ประชุมแจ้งว่ำ นำยกสภำมหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรจัด

กำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปเพ่ือมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้พิจำรณำก ำหนดทักษะที่
นักศึกษำพึงจะได้รับจำกกำรเรียนรู้ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป แล้วจึงก ำหนดว่ำควรประกอบด้วยกระบวนวิชำ
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อะไรบ้ำง โดยไม่จ ำเป็นต้องแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชำตำมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งฝ่ำยวิชำกำรได้หำรือร่วมกับส ำนัก
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิกำรบดีที่รับผิดชอบด้ำนวิชำกำร รองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดีที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้แทนจำก 3 กลุ่มสำขำวิชำ โดยนำยกสภำมหำวิทยำลัยจะมำร่วมวิพำกษ์
และให้แนวคิดเกี่ยวกับกำรปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 

1.11 กิจกรรม CMU Open House 
 ประธำนที่ประชุมแจ้งว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรและนิทรรศกำรตลำดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 
ธันวำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้มีกำรจัดกิจกรรม CMU Open House แยกออกจำกกำรจัดนิทรรศกำร
ตลำดนัดหลักสูตรฯ เพ่ือให้สำมำรถรองรับจ ำนวนนักเรียนที่มีจ ำนวนมำก และเปิดโอกำสให้นักเรียนจำก
จังหวัดต่ำงๆ ได้เข้ำเยี่ยมชมในแต่ละคณะและรับทรำบข้อมูลหลักสูตรต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่  เพ่ือให้กำรจัด
กิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลัยจึงเห็นควรให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนแยก
ออกเป็น 2 ชุด โดยในส่วนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม CMU Open House นั้ น  จะ
ประกอบด้วยรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรของทุกคณะ/วิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำแนวคิด รูปแบบ และ
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2561  

ตำมที่ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกำยน 2561 นั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำให้กำรรับรอง ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 658 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 
ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 

16 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติให้คณะวิทยำศำสตร์ทบทวนกำรเปิดสอนกระบวนวิชำ MATH 150 Algebra 
via Mathematical Software เนื่องจำกเนื้อหำกระบวนวิชำดังกล่ำวเน้นทำงด้ำนคณิตศำสตร์เพียงอย่ำงเดียว 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของวิชำศึกษำทั่วไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่ำ ควรปรับแก้ไขเนื้อหำเป็นกำร
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชำและวัตถุประสงค์
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กระบวนวิชำ ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำอีก
ครั้งหนึ่ง นั้น 
 บัดนี้ คณะวิทยำศำสตร์ได้ปรับแก้ไขรำยละเอียดของกระบวนวิชำดังกล่ำวตำมมติของที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว และได้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชำเป็น “MATH 150 Algebra via Graphical and Numerical 
Software” ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MATH 150 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      

4.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิต ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 เพ่ื อให้ กำรด ำ เนิ นกำรส ำรวจควำม พึ งพอใจของนำยจ้ ำงห รือผู้ บั งคั บบั ญ ชำของบัณ ฑิ ต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทักษะควำมเป็นพลเมืองโลกตำมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และสำมำรถน ำข้อมูลป้อนกลับ          
ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของนำยจ้ำง
หรือผู้บังคับบัญชำบัณฑิตได้มำกยิ่งขึ้น ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงขอเสนอพิจำรณำแบบส ำรวจควำม   
พึงพอใจของนำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำต่อบัณฑิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ใช้แบบส ารวจฯ ดังกล่าวในการส ารวจความพึงพอใจของ
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับปี พ.ศ. 2562 นี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 คณะวิทยำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ และวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดกระบวนวิชำ
ใหมใ่นหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 SC 190   Critical Thinking, Problem Solving and  3(3-0-6) 
  Science Communication    
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             Pre :  None 
 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ

วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ              
ที่ประชุม 

2. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหมใ่นหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป จ ำนวน 2 
กระบวนวิชำ คือ 

1) EDPE 139 Sport and Adventure Tourism   3(3-0-6) 
         Pre :  None 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
ศึกษำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุม 

2) EDCI 201 Learning through Social Phenomenon  3(3-0-6) 
         Pre :  None 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
ศึกษำศำสตร์ โดยกำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/ว 566 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 
2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่ม
วิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็น
ต้นไป จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ คือ 

1) ATGE 106 Learning Through Activities 1   1(0-3-1) 
         Pre :  None 
2) ATGE 201 Learning Through Activities 2   1(0-3-1) 
         Pre :  ATGE 106 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา EDPE 139 และ EDCI 201 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 
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2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา SC 190 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
1) ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยเป็น “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และ

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์” และปรับแก้ไขค าว่า “เชิงวิพากษ์” เป็น “อย่างมี
วิจารณญาณ” ในทุกที่ที่ปรากฏ ตามที่ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์แจ้งขอปรับแก้ไขใน                  
ที่ประชุม 

2) ให้ทบทวนวิธีการประเมินผล ในหมวดที่ 3 ข้อ 3 ทักษะทางปัญญา เนื่องจากเป็นกระบวน
วิชาที่เน้นกระบวนการคิด ดังนั้น ควรประเมินผลด้วยกิจกรรม/การน าเสนอชิ้นงานที่แสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการคิดมากกว่าการสอบ 

3. ให้ทบทวนการเปิดสอนกระบวนวิชา ATGE 106 และ 201 เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีกระบวน
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดสอนอยู่แล้วในปัจจุบัน คือ ATGE 100 และ 200 (วัดและ
ประเมินผลเป็น A-F) หากกระบวนวิชาดังกล่าวมีความแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของการวัด
และประเมินผล และวิทยาลัยฯ ประสงค์ให้นักศึกษาหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรที่ก าลังจะ
ปรับปรุงได้รับการวัดและประเมินผลเป็น S/U ก็ควรเสนอเป็นการปรับปรุงกระบวนวิชาเดิม  
 ในกรณีที่วิทยาลัยฯ ประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรปัจจุบันได้รับการวัดและประเมินผล
เป็น A-F ส่วนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ได้รับการวัดและประเมินผลเป็น S/U ขอให้
วิทยาลัยฯ ชี้แจงและยืนยันการเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวมา โดยให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้อง
ผ่านก่อนของกระบวนวิชา ATGE 201 ให้เหมาะสมและสามารถรองรับการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรเดิมได้ด้วย  
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทบทวนแล้ว ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดกระบวนวิชาตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

1) ให้ระบุเครื่องหมาย “” ในหัวข้อการวัดและประเมินผลด้วยอักษร P 
2) เนื้อหากระบวนวิชาที่ระบุเป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมเลือก หากสามารถระบุ

กิจกรรมย่อยได้ ให้ระบุเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เห็นภาพของกิจกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

6.1.2   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. GEOL 397  Internship in Geology 1     1(0-6-0) 
  Pre :  Third year standing or consent of the department 
2. GEOL 497  Internship in Geology 2     2(0-12-0) 
  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 
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 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา GEOL 397 และ 497 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

6.1.3 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. RE 276  Religious Ecology     3(3-0-6) 
  Pre :  None 
2. JA 131  Japanese Language and Culture 1  3(3-0-6) 
  Pre :  None 
3. JA 132  Japanese Language and Culture 2  3(3-0-6) 
  Pre :  JA 131 or consent of the division 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. CN 106 Chinese in Daily Life 2 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  CN 105 
   เปลี่ยนเป็น CN 105 or consent of the division 
2. CN 205 Chinese in Daily Life 3 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  CN 106 
   เปลี่ยนเป็น CN 106 or consent of the division 
3. CN 206 Chinese in Daily Life 4 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  CN 205 
   เปลี่ยนเป็น CN 205 or consent of the division 
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 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา RE 276; JA 131 และ 132 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CN 106, 205 และ 206 โดยให้ปรับแก้ไขผล
บังคับใช้จากเดิมเป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น ให้เสนอขออนุมัติใช้เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนล่วงหน้าเป็น
กรณีพิเศษ ไปยังส านักทะเบียนและประมวลผล 

6.1.4 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 MGMT 342  Quality Improvement Through 5S   3(2-2-5) 

  Pre :  MGMT 202 
 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MGMT 342 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. CE  213 Theory of Structures 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  ENGR 104 and CE 211 
   เปลี่ยนเป็น CE 211 
2. CE  216 Structural Materials and Testing 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CHEM 162 and CE 211 and ENGR 103  
   เปลี่ยนเป็น CE 211 and ENGR 103 
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 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์  
ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CE 213 และ 216 โดย
ให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้จากเดิมเป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” ก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น ให้เสนอขออนุมัติใช้เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ 
ไปยังส านักทะเบียนและประมวลผล 

6.1.6 คณะนิติศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะนิติศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค

กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. LA 402 Foreign Legal Language for Communication 

1) เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล 
   จากเดิม  A-F 
   เปลี่ยนเป็น S/U 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ 
Curriculum mapping 

2. LA 403 Foreign Legal Writing 
1) เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล 

   จากเดิม  A-F 
   เปลี่ยนเป็น S/U 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ 
Curriculum mapping 

3. LAW 332 Civil Procedural Law II 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  Civil Procedural Law II 
   เปลี่ยนเป็น Civil Procedural Law 2 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  LAW 330 
   เปลี่ยนเป็น LAW 330 or consent of the department 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรส่วนงำนประจ ำคณะ
นิติศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา LA 402, 403 และ 
LAW 332 โดยให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 นั้น ให้เสนอเรื่องไปยังส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขออนุมัติใช้เง่ือนไขที่ต้อง
ผ่านก่อน และการวัดและประเมินผลเป็น S/U ล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ  

6.1.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
- VM 620 Veterinary Perspectives 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 
   จากเดิม  ภำพลักษณ์ทำงสัตวแพทยศำสตร์ 
   เปลี่ยนเป็น ภำพลักษณ์ทำงสัตวแพทย์ 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Sixth year standing; for veterinary medicine students 
   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing or consent of academic committee; 
     for veterinary medicine students 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ  และ 
Curriculum mapping 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 620 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. INX 492  Special Topics in Work Integrated Learning 1  3(0-9-0) 
  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 
2. INX 493  Special Topics in Work Integrated Learning 2  3(0-9-0) 
  Pre :  Fourth year standing or consent of the department 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2561 โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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3. INX 494  Selected Topics in Work Integrated Learning 1  3(3-0-6) 
  Pre :  Consent of the department 
4. INX 495  Selected Topics in Work Integrated Learning 2  3(3-0-6) 
  Pre :  Consent of the department 
5. INX 496  Selected Topics in Work Integrated Learning 3  3(3-0-6) 
  Pre :  Consent of the department 
6. INX 497  Selected Topics in Work Integrated Learning 4  3(3-0-6) 

 Pre :  Consent of the department  
  กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 3-6 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา INX 492 และ 493 โดยให้ปรับแก้ไขผลบังคับ

ใช้จากเดิมเป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 นั้น ให้วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาล่วงหน้าได้ แต่ ต้อง
ด าเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา INX 494, 495, 496 และ 497 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

6.1.9 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
- AMS 441 Hospital Laboratory Practice 

- เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล 
   จากเดิม  A-F 
   เปลี่ยนเป็น A-F และ P 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิคกำรแพทย์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา AMS 441 โดยให้
ปรับแก้ไขผลบังคับใช้จากเดิมเป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” ก่อนน าเสนอ
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มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น ให้เสนอขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ไปยังส านักทะเบียนและประมวลผล 

6.1.10 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 
คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 35 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. EDPE 140  Sports Philosophy and Olympic Studies  2(2-0-4) 
  Pre :  None 
2. EDPE 207  Lifesaving      3(3-0-6) 
  Pre :  None 
3. EDPE 208  Physical Activity and Thai Traditional Plays 3(3-0-6) 
  Pre :  None 
4. EDPE 324  Knowledge Management for Physical  3(3-0-6) 

  Education and Sports    
  Pre :  Third year standing or consent of the department 
5. EDPE 325  Physical Activity for the Disabled   2(2-0-4) 
  Pre :  Third year standing or consent of the department 
6. EDSC 480  Concepts in Earth Science and Astronomy 3(3-0-6) 

  for Secondary Level Teachers  
  Pre :  EDSC 272 
7. EDSC 499  Secondary Level Physics Teaching  3(2-3-4) 
  Pre :  EDSC 430 and EDSC 391 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-7 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
ศึกษำศำสตร์ โดยกำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/ว 570 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2561 ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

8. EDAE 320  Individual Study in Visual Arts   2(1-2-4) 
  Pre :  Third year standing 
9. EDAE 325  Thai Art for Basic Education   2(1-2-4) 
  Pre :  EDAE 103 
10. EDAE 370  Theories of Art in Basic Education  2(2-0-4) 
  Pre :  EDAE 201 
11. EDAE 410  Computer Graphics for Presentation  3(1-4-4) 
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  Pre :  EDAE 370 
12. EDAE 421  Advanced Drawing for Art Education  2(1-2-4) 
  Pre :  EDAE 201 
13. EDAE 431  Art Instruction in Early Childhood Level  2(1-2-3) 
  Pre :  EDAE 317 
14. EDAE 432  Art Instruction in Elementary Level  2(1-2-4) 
  Pre :  EDAE 317 
15. EDAE 433  Art Instruction in Secondary Level  2(1-2-4) 
  Pre :  EDAE 432 
16. EDAE 440  Applied Art for Teachers    3(1-4-4) 
  Pre :  EDAE 223 
17. EDAE 460  Basic Music and Thai Dance for Art Education 3(1-4-4) 
  Pre :  TART 320 or consent of the department 
18. EDPF 109  Model of Teacherness for Modern Classroom 2(1-2-3) 
  Pre :  None 
19. EDPF 110  Globalization and Education for Smart Citizenship 2(1-2-3) 
  Pre :  None 
20. EDPF 111  Curriculum and Learning Management in  2(1-2-3) 
  Modern Trends 
  Pre :  None 
21. EDPF 112  Psychology for Student Development in  2(1-2-3) 
  Digital Era 
  Pre :  None 
22. EDPF 191  Teaching Profession Practicum in School 1 1(0-3-0) 
  Pre :  None 
23. EDPF 228  Communicative Language for Teachers in 2(1-2-3) 
  Digital Era  
  Pre :  None 
24. EDPF 229  Innovation and Digital Technology for Learning 2(1-2-3) 
  In Modern Era 
  Pre :  None 
25. EDPF 230  Learning Measurement and Evaluation in 2(1-2-3) 
  Modern Trends 
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  Pre :  EDPF 111 and second year standing 
26. EDPF 231  Educational Quality Assurance for Excellence 2(1-2-3) 
  Pre :  None 
27. EDPF 232  Laws for Teaching Profession   2(2-0-4) 
  Pre :  None 
28. EDPF 233  STEM Education for Life, Economy, Society 2(1-2-3) 
  and Environment 
  Pre :  None 
29. EDPF 291  Teaching Profession Practicum in School 2 1(0-3-0) 
  Pre :  EDPF 191 and second year standing 
30. EDPF 315  Multicultural Education and Community-Based 2(1-2-3) 
  Education 
  Pre :  EDPF 110 
31. EDPF 316  Special Education for Enhancing Potentials of 2(1-2-3) 
  Students with Special Needs 
  Pre :  EDPF 112 and third year standing 
32. EDPF 317  Microteaching Skills Practice   3(2-3-5) 
  Pre :  Third year standing 
33. EDPF 391  Teaching Profession Practicum in School 3 4(0-12-0) 
  Pre :  EDPF 291 and third year standing 
34. EDPF 404  Research for Learners’ Quality Development 2(1-2-3) 
  Pre :  EDPF 230 and third year standing 
35. EDPF 491  Teaching Profession Practicum in School 4 6(0-18-0) 
  Pre :  EDPF 391 and fourth year standing 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 8-35 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
ศึกษำศำสตร์ โดยกำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/ว 566 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2561  ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 19 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. EDPE 401 Test, Measurement and Evaluation in Physical Education 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 209 or EDPF 311 or consent of the department 
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   เปลี่ยนเป็น EDPF 209 or EDPF 230 or EDPF 311  
      or consent of the department 
2. EDPE 413 Adapted Physical Education 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 307 or EDPF 314 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 307 or EDPF 314 or EDPF 316 
      or consent of the department 
3. EDSC 430 Principles and Teaching Methods in Science 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 205 or EDPF 211 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 205 or EDPF 211 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping รำยละเอียดตำมเอกสำรดังแนบ 
4. EDMA 332 Organizing Mathematical Learning in Elementary Level 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 206 or EDPF 212 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 206 or EDPF 212 
      or consent of the department 
5. EDMA 333 Organizing Mathematical Learning in Secondary Level 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 206 or EDPF 212 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 206 or EDPF 212 
      or consent of the department 
6. EDMA 437 Innovation and Technology for Teaching Mathematics 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 308 or EDPF 313 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 229 or EDPF 308 or EDPF 313 
      or consent of the department 
7. EDET 410 Principles of English Language Learning and Teaching       

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 205 or EDPF 211 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 205 or EDPF 211 
8. EDT 303 Learning Activities for Thai Language Skill Development    

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
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   จากเดิม  EDPF 211 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 or consent of the department 
9. EDT 311 Thai Grammar in Basic Education Curriculum      

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 or consent of the department 
10. EDT 312  Thai Grammar Learning Activities Management      

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 
11. EDT 313 Lanna Language and Letters Teaching         

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 
12. EDT 314 Lanna Literature Teaching        

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 
13. EDT 371 Analysis of Literature in Basic Education Curriculum        

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 or consent of the department 
14. EDT 372 Wisdom of Thai Language and Culture for Learning       

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 or consent of the department 
15. EDT 374 Thai Literary Learning Activities Management       

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 
16. EDT 432 Curriculum and Learning Management in Thai Strand       

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 211 or consent of the department 
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   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 211 or consent of the department 
17. EDSS 421 Application of Learning Assessment Tests in Social Studies       

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 302 or EDPF 311 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 230 or EDPF 302 or EDPF 311 
18. EDSS 425 Methodology of Teaching Social Studies       

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 205 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 205 or EDPF 211 
      or consent of the department 
19. EDHL 414 Health Education and Physical Education Curriculum        

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม  EDPF 205 or EDPF 211 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น EDPF 111 or EDPF 205 or EDPF 211 
      or consent of the department 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ล ำดับที่ 1-19 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
ศึกษำศำสตร์ โดยกำรแจ้งเวียนตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 6593(15)1/ว 570 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2561 ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา EDPE 140, 207, 208, 324, 325; EDSC 480, 499; 

EDAE 370; EDPF 191, 232, 233, 291, 317, 391 และ 491 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา EDPF 109, 110, 111, 112, 228, 229, 230, 
231, 315, 316 และ 404 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขลักษณะกระบวนวิชาของทุกกระบวนวิชา จากเดิม ฝึกปฏิบัติ เป็น 
ปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงการเรียนการสอนจริง ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา EDAE 320, 325, 410, 421, 431, 432, 433, 
440 และ 460 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดย
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
1) ใหป้รับแก้ไขลักษณะกระบวนวิชาของทุกกระบวนวิชา จากเดิม ฝึกปฏิบัติ เป็น ปฏิบัติการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงการเรียนการสอนจริง 
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2) ส าหรับกระบวนวิชาที่มีลักษณะหน่วยกิต 2(1-2-4) ขอให้พิจารณาทบทวนว่าควรปรับแก้
ไขเป็น 2(1-2-3) หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

3) ให้น ากระบวนวิชา EDAE 325, 440 และ 460 ไปหารือร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อ
พิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความคาบเกี่ยวกันของเนื้อหากระบวน
วิชา 

4) ให้ประสานคณะวิจิตรศิลป์ในการน ากระบวนวิชา TART 320 มาก าหนดเป็นเง่ือนไขที่
ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา EDAE 460 

4. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDPE 401, 413; EDSC 430; EDMA 332, 333, 437; 
EDET 410; EDT 303, 311, 312, 313, 314, 371, 372, 374, 432; EDSS 421, 425 และ 
EDHL 414 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 

6.2.1 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำศึกษำต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 1 ท่ำน และปรับแก้ไขต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
2558 ดังนี้   

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง   1. รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง   - Ph.D. in Arts (Anthropology), The University of 
Sydney, Australia, 2001 

- M.A. (Anthropology), Ateneo de Manila 
University, The Philippines, 1988  

-  ศศ.บ. (ศึกษำศำสตร), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2526  
- ประกำศนียบตัรกำรศึกษำช้ันสูง, วิทยำลัยครู

เชยีงใหม่, 2518 
2. ผศ.ดร.วสันต ปญญำแกว  2. ผศ.ดร.วสันต ปญญำแกว - Ph.D. (Anthropology), The Australian National 

University, Australia, 2006 
- ศศ.ม. (สังคมวิทยำ), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2541  
- วท.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ), 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2536 
3. อ.ผานิตดา ไสยรส  3. อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์ - Ph.D. (Sociology), Paris Descartes University, 

France, 2017 

- Master’s Degree (Sociology), Pierre Mendès-
France University, France, 2011 

- Bachelor's Degree (Sociology), Pierre Mendès 
-France University, France, 2009 

4. อ.รังสรรค ประทุมวรรณ 4. อ.รังสรรค ประทุมวรรณ - ศศ.ม. (สังคมวิทยำ), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2547  
- วท.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540 
5. รศ.ดร.จำมะรี เชียงทอง 5. รศ.ดร.จำมะรี เชียงทอง - Ph.D. (Social Anthropology), SOAS University 

of London, UK, 1996  
- M.A. (ECON), University of Manchester, UK, 

1983  
- B.A. (SOC), Australian National University, 

Australia, 1978 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ 
ในครำวประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขการเขียนผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักบรรณานุกรม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
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6.2.2  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำออก จึงขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 1 
ท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ธีรัช ปัญโญ   1. ผศ.ธีรัช ปัญโญ   - M.A. (Japanese Language and Culture), 
National Graduate Institute for Policy Studies, 
Japan, 2002 

- ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2535 
2. ผศ.วลัยพร กำญจนกำรณุ 2. ผศ.วลัยพร กำญจนกำรณุ - M.A. (Japanese Linguistics), Reitaku University, 

Japan, 1999 
- ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2534 

3. อ.ดร.พนิดำ อนันตนำคม  3. อ.ดร.พนิดำ อนันตนำคม - Ph.D. (Cultural Anthropology), Kanazawa 
University, Japan, 2012 

- M.A. (Anthropology), Kanazawa University, 
Japan, 2006 

- ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2542 
4. Mr.Ryota Wakasone 4. Mr.Ryota Wakasone - M.A. (Japanese History), Hosei University, 

Japan, 2004 
- B.A. (History), Hosei University, Japan, 2002 

5. อ.ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ 5. อ.ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี - Ph.D. (International Korea Language and 
Culture), Kyung Hee University, Korea, 2016 

- ศศ.ม. (ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรสื่อสำรและกำร
พัฒนำ), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2553 

- อ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2548 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
ในครำวประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
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การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลัก
บรรณานุกรม 

2. คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของ อ.ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี ไม่ตรง/สัมพันธ์กับหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงขอให้คณะมนุษยศาสตร์ชี้แจงเหตุผลที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันของ
คุณวุฒแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่านนี้กับหลักสูตร 

6.2.3 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดย
ขอเพิ่มกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษำรหัส 5405... เป็นต้นไป มีโอกำสเลือกเรียน
กระบวนวิชำที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษำในกำรประกอบวิชำชีพสถิติ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ คือ 

1. STAT 370   Biostatistical Design and Analysis  3(3-0-6) 
2. STAT 469   Data Science  3(2-2-5) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

6.2.4  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอเปลี่ยนแปลง

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 รำย ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.พิมผกา ธานินพงศ์  อ.ดร.ภวัต ภักด์ิศรานุวัต - ปร.ด. (สถติิ), สถำบันบณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์, 
2560 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร เดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วท.ม. (สถิติประยุกต), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ, 2552 

- วท.บ. (สถิติประยุกต์), สถำบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลำพระนครเหนอื, 2550 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก เพ่ือให้นักศึกษำรหัส 5905... เป็นต้นไป มีโอกำสเลือก

เรียนกระบวนวิชำที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษำในกำรประกอบวิชำชีพสถิติ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ คือ 
1. STAT 370   Biostatistical Design and Analysis  3(3-0-6) 
2. STAT 469   Data Science  3(2-2-5) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเพิ่ม
กระบวนวิชาเลือกในโครงสร้างหลักสูตร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  



27 

6.2.5  คณะการสื่อสารมวลชนเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2561 

 คณะกำรสื่อสำรมวลชนเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2561 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 1 ท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 ดังนี้   

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ลัดดำวัลย อินทจกัร   1. ผศ.ลัดดำวัลย อินทจกัร   - นศ.ม. (กำรสื่อสำรมวลชน), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2539 

- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม่, 
2531 

2. ผศ.นันทสิทธ์ิ กิตติวรำกูล 2. ผศ.นันทสิทธ์ิ กิตติวรำกูล - นศ.ม. (กำรสื่อสำรมวลชน), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2544 

- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม่, 
2541 

3. ผศ.ศศิกานต ลิมปติ  3. อ.ดร.จิระศักดิ ์สาระรัตน์ - Ed.D. (Educational Technology), Deakin 
University, Australia, 2000 

- Ph.D. (Educational Administration), Adamson 
University, The Philippines, 2000  

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ), มหำวิทยำลัยขอน
แกน, 2532 

- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม, 
2528 

4. อ.ดร.จิรเวทย์ รักชำต ิ 4. อ.ดร.จิรเวทย์ รักชำต ิ - นศ.ด. (นิเทศศำสตร), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2558 

- นศ.ม. (สื่อสำรมวลชน), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร, 
2549 

- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม, 
2546 

5. อ.ดร.รัฐพล พรหมมำศ 5. อ.ดร.รัฐพล พรหมมำศ - ปร.ด. บรหิำรศำสตร (กำรบริหำรเทคโนโลยี), 
มหำวิทยำลยัแม่โจ,้ 2557 

- ศศ.ม. (สื่อศลิปะและกำรออกแบบสื่อ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2550 

- ศศ.บ. (สำรนเิทศศำสตร), 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2548  
- บธ.บ. (กำรตลำด), มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2543 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะกำร
สื่อสำรมวลชน ในครำวประชุม ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.6  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาโทวิทยาการข้อมูล 
คณะวิทยำศำสตร์ขอเปิดสอนวิชำโทวิทยำกำรข้อมูล (Data Science) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 
วิชาโทวิทยาการข้อมูล (Data Science) ส ำหรับนักศึกษำทั่วไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1                   
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  โดยก ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

- ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต โดยเลือกจำกกระบวนวิชำดังต่อไปนี้ 
DSCI  123, 223, 323, 351, 352 และ 452 

 กำรเปิดสอนวิชำโทวิทยำกำรข้อมูล ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำ 
ศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนวิชาโทวิทยาการข้อมูล (Data Science) ส าหรับ
นักศึกษาทั่วไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 
และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 6.2.7 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะเทคนิคกำรแพทย์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 1 ท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ *   1. ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ *   - วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 
- วท.ม. (เทคนิคกำรแพทย์),    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 

2543 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 
2. รศ.ดร.สำวิตรี เจียมพำนิชยกุล * 2. รศ.ดร.สำวิตรี เจียมพำนิชยกุล * - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 

- วท.ม. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์),  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 

3. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 3. อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2554 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 

4. ผศ.ดร.สุพรรษำ ปำต๊ะ 4. ผศ.ดร.สุพรรษำ ปำต๊ะ - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2554 

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

- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่,  2544 
5. อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษำ 5. อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษำ - วท.ด. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2555  

- วท.ม. (ชีวเคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเทคนิค
กำรแพทย์ ในครำวประชุม ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.8  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็น
กำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำรพัฒนำ
บัณฑิตให้มทีักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ มี
ทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ในเนื้อหำทำงด้ำนฟิสิกส์และวิชำชีพครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน มีจรรยำบรรณควำมเป็นครู และมีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ คิดวิเครำะห์ 
ประยุกต์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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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), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

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

- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 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 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 167 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 143 
หน่วยกิต ดังนี้ 
  



31 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 131 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

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

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  44 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 15-24 และหน้า 126-134) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-28 และหน้า 135-139) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะที่รับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  

2. ปรับแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.สกล แสนทรงสิริ เป็น ผศ.ดร.สกล แสนทรงสิริ 
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3. หน้า 21 ข้อ 2) วิชาเอกเลือก ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ ไขข้อความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสอดคล้องกัน 

4. หน้า 24 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

5. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิและข้อสรุปของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.9 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็นกำรปรับ
หลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำรพัฒนำ
บัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิชำชีพครูและกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เนื้อหำด้ำนเคมี ที่เน้นควำมถึงพร้อมทั้งควำมรู้ เนื้อหำ ผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี มีทักษะและควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เนื้อหำด้ำนเคมีอย่ำงบูรณำกำร โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.บุษรี เพ่งเล็งด ี - Ph.D. (Chemistry Education), Western Sydney University, Australia, 2016 
- กศ.ม. (กำรสอนวิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2545 
- กศ.บ. (กำรสอนเคมี), มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม, 2540 

2. อ.นำฏญำ อภิชำตโิยธนิ - ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2534 
- ค.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป), วิทยำลยัครูเชียงใหม,่ 2530 

3. อ.กฤตพร  พัวกนกหิรัญ - ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 
- ศษ.บ. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2538 

4. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ - ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2553 
- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์, 2549 

5. ผศ.ดร.สรุินทร์ สำยปัญญำ - Ph.D. (Physical Chemistry), Cardiff University, UK, 2008 
- วท.ม. (เคมี), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 
- วท.บ. (เคมี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
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 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 144 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 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 ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  45 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-24 และหน้า 144-153) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-28 และหน้า 154-158) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
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1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน

วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  

2. หน้า 21 ข้อ 2) วิชาเอกเลือก ที่ระบุข้อความว่า “เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ โดยให้เลือก
เรียนกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต” ขอให้ตรวจสอบว่าถูกต้องและสอดคล้อง
กับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาอื่นหรือไม่ 

3. หน้า 24 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

4. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิและข้อสรุปของ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.10 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็น
กำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำรพัฒนำ
บัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิชำชีพครูและกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ด้ำนชีววิทยำ และมีทักษะควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เนื้อหำด้ำนชีววิทยำแบบบูรณำกำร โดยมี
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร - ศษ.ด. (หลักสตูรและกำรสอน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2553  
- ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2545  
- ศษ.บ. (กำรสอนวิทยำศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

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

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

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

5. อ.ดร.สวสัดิ์ สนิทจันทร ์ - Ph.D. (Ecology), Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
Academy of Science, China, 2009 
- วท.ม. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2541 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 169 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 144 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 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 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  38 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: หลักสูตรก ำหนดให้เรยีนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-24 และหน้า 146-156) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-28 และหน้า 157-161) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะที่รับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  

2. ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานไปยังภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหารือเรื่องการจัด
แผนการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับตารางเวลาที่อาจารย์ของภาควิชาชีววิทยาสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ 

3. ปรับแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์ เป็น ผศ.ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์ 
4. หน้า 24 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
5. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อสรุปของ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.11 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็น
กำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำรพัฒนำ
บัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์
ในทุกระดับกำรศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้เนื้อหำคณิตศำสตร์และศำสตร์กำรสอน เพ่ือใช้ในกำร
แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

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), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 



37 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540 
3. อ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ - ปร.ด. (คณิตศำสตรศึกษำ), มหำวทิยำลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศำสตร์ศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540 

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

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

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 

และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อย
กว่ำ 144 หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ     51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 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 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  39 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 (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
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 หมายเหตุ: หลักสูตรก ำหนดให้เรยีนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 14-24 และหน้า 142-151) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-28 และหน้า 152-156) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2.  หน้า 24 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิ  และข้อสรุปของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.12  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประถมศึกษำ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 
โดยเป็นกำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำร
พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมือ
อำชีพ มีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพครูประถมศึกษำ รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบ 
และมีจรรยำบรรณควำมเป็นครู โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

2. อ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร - ค.ด. (วิธีวิทยำกำรวิจยักำรศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2558 
- ค.ม. (วิธีวิทยำกำรวจิัยกำรศึกษำ), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2554 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2552 
3. ผศ.สุนทรี คนเที่ยง - ศษ.ม. (หลักสตูรและกำรสอน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2538 

- ศศ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2528 
4. อ.อมรำ สุขบุญสังข ์ - ศษ.ม. (ประถมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 

- ค.บ. (ดนตรี), สถำบันรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, 2541 
5. อ.วิชญำ ผิวค ำ - ค.ม. (วิจัยกำรศึกษำ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2553 

- รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช, 2551 
- ศษ.บ. (ประถมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2549 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 165 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 144 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 129 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 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 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ  59 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: หลักสูตรก ำหนดให้เรยีนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 13-24 และหน้า 130-140) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
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(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 25-28 และหน้า 141-149) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2. หน้า 24 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิ  และข้อสรุปของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.13 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 
โดยเป็นกำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำร
พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมือ
อำชีพ และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ สำมำรถบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ในศำสตร์ทำงภำษำต่ำงประเทศและวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ และ
สำมำรถค้นคว้ำวิจัยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรสอนภำษำอังกฤษได้ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

2. ผศ.ณฎัฐลักษณ์ ถิรโชติกลุ - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 
- ศษ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2536 

3. ผศ.อำรี ณ น่ำน - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

4. อ.ณัฐนันท ์นิเวศน์วรกำร - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2560 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ศศ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2556 
5. อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต ์ - ศษ.ด. (กำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2561 

- ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2551 
- ศษ.บ. (ภำษำองักฤษ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 144 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 132 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

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

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  36 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 13-21 และหน้า 117-124) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 22-25 และหน้า 125-128) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2. หน้า 21 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3.  ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไรบ้าง 

6.2.14 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็น
กำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำรพัฒนำ
บัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกำรของภำษำไทย สำมำรถ
บูรณำกำรองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรใช้สื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยได้เหมำะสมกับยุคสมัยและผู้เรียน โดยมีสำระส ำคัญ 
ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

3. อ.ดร.สริะ สมนำม - ปร.ด. (หลักสูตรและกำรสอนภำษำไทย), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2561 
- ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย), มหำวทิยำลัยเชียงใหม่, 2548 
- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

4. อ.ดวงหทัยรัฐ กำญจนรัชตพงศ์ - ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย), มหำวทิยำลัยเชียงใหม่, 2552 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
5. อ.พิชญภณ ศรีนวล - ศศ.ม. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2554 

- ศษ.บ. (ภำษำไทย), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
  3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 144 
หน่วยกิต ดังนี้ 

 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                          3  หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู)  ไม่น้อยกว่ำ     51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า     39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 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 ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  36 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: หลักสูตรก ำหนดให้เรยีนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 17-28 และหน้า 135-143) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 29-32 และหน้า 144-147) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2. หน้า 24 ข้อ 2) วิชาเอกเลือก ที่ระบุข้อความว่า “เลือกกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต” ขอให้ตรวจสอบว่าถูกต้องและสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาอื่นหรือไม่ 

3. หน้า 28 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

4. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิ  และข้อสรุปของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.15  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็น
กำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 และกำรปฏิรูปเรื่อง
แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ ฉบับที่ 6 โดยเน้นกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
สมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล  มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพครูพลศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรกีฬำ กำร
ออกก ำลังกำย และกำรส่งเสริมสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกต ุ - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยบรูพำ, 2555 
- วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 2541 

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

3. อ.ธัชกร พุกกะมำน - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 

4. อ.ณัชชำจำรย์ โรจน์วัฒนดิษกุล - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 
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รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2544 
5. อ.ภัทร ยันตรกร - วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2540 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 143 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

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

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  46 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก  10 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: หลักสูตรก ำหนดให้เรยีนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 17-28 และหน้า 135-143) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 29-32 และหน้า 144-147) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
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การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2.  เนื่องจากกระบวนวิชา 301361 ที่บรรจุไว้เป็นวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตรนั้นมีเงื่อนไขที่ต้อง
ผ่านก่อนคือ 202100 หรือ 202101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่ได้
บรรจุกระบวนวิชา 202101 ไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนวิชา 202100 ถูกก าหนดเป็น
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่นักศึกษาอาจจะไม่เลือกเรียนกระบวน
วิชาดังกล่าว ดังนั้น หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา โดยใช้เง่ือนไข “ตามความ
เห็นชอบของภาควิชา” อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาดังกล่าวจะยอมรับได้หรือไม่ และนักศึกษาจะ
มีความรู้พื้นฐานเพียงพอหรือไม่  ทั้งนี้  ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานหารือไปยังคณะ
แพทยศาสตร์ด้วย 

3.  มคอ. 2 หน้า 25 ข้อ 2) วิชาเอกเลือก ไม่ได้ระบุจ านวนหน่วยกิตขั้นต่ าของกระบวนวิชาระดับ 
300- 400 ไว้ อาจท าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับ 300-400 ไม่ครบตามเกณฑ์ 
และไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

4. หน้า 28 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

5.  ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิ  และข้อสรุปของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

6.2.16 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 คณะศึกษำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป โดยเป็น
กำรปรับหลักสูตร จำกเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 2561 โดยเน้นกำรพัฒนำ
บัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
และมีทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล มีทักษะกำรใช้กระบวนกำรทำงสังคมศึกษำในกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำง
ศำสตร์กำรสอนและควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมศึกษำใหม่ๆ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองดี และสำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงสังคมศึกษำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

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

- ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2544 
2. อ.ชญำนิตย์ ยิ้มสวัสดิ ์

 
- ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2552 
- ค.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม,่ 2549 

3. อ.พิมพำ นวลสวรรค ์ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- ค.บ. (สังคมศึกษำ), วิทยำลยัครูเชยีงใหม่, 2535 

4. อ.พัชนี จันทร์ศิริ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 
- ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2532 

5. อ.มุกดำวรรณ ศรีชนะ - ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- ศษ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
- ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2538 

2. ปรับรูปแบบของหลักสูตร จากเดิม หลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี 
 3. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ 
และปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 144 
หน่วยกิต ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

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 ์ 9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  49 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน (วิชำชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชำแกนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 81 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  60 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  3 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 

 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำทำงด้ำนเนื้อหำ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  48 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
   1) วิชำบังคับ  6 หน่วยกิต 
   2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: หลักสูตรก ำหนดให้เรยีนกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 17-28 และหน้า 139-146) 
 4.  แผนการศึกษา มีกำรปรับแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 29-32 และหน้า 147-150) 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะศึกษาศาสตร์ท าหนังสือประสานอย่างเป็นทางการไปยังคณะต่างๆ ในการขอน ากระบวน
วิชามาบรรจุไว้ในหลักสูตร ว่าคณะท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชามีความพร้อมที่จะสอนให้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2.  ให้ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิม 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากเดิม 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

 โดยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะบังคับเรียนกระบวนวิชา 063201 และ 751100 
ทั้งนี้ หากหลักสูตรประสงค์ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพิ่มเติมนอกเหนือจาก 2 กระบวนวิชาดังกล่าว ให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็นกระบวน
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3. หน้า 28 ขอให้ปรับแก้ไขความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 3 ตัวหลัง ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

4. ปรับแก้ไขการเขียนผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณ วุฒิและข้อสรุปของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ว่าในแต่ละข้อได้ด าเนินการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ        

7.1 คณะสังคมศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาภาษาที่ใชใ้นภูมิภาคอาเซียน 
 คณะสังคมศำสตร์ขอหำรือที่ประชุมเกี่ยวกับกำรเปิดสอนกระบวนวิชำภำษำที่ใช้ในภูมิภำคอำเซียน 
เนื่องจำกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำเซียนศึกษำ ซึ่งจะเริ่มเปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 ได้ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวดวิชำภำษำต่ำงประเทศ หรือกระบวน
วิชำภำษำอ่ืนๆ ที่ใช้ในภูมิภำคอำเซียน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต และนักศึกษำต้องเดินทำงไปศึกษำ ณ 
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ประเทศเจ้ำของภำษำด้วย ซึ่งจำกกำรประสำนกับคณะมนุษยศำสตร์ในเบื้องต้นนั้นพบว่ำ คณะมนุษยศำสตร์
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ข้ำงต้นให้ได้เพียง 2 ภำษำ คือ ภำษำพม่ำและ
ภำษำจีน ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ นักศึกษำควรได้มีโอกำสเลือก
เรียนภำษำอ่ืนๆ ที่ใช้ในภูมิภำคอำเซียนด้วย จึงขอหำรือที่ประชุมถึงแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยมี
ประเด็นหำรือ ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศำสตร์สำมำรถเปิดสอนกระบวนวิชำภำษำอ่ืนๆ เช่น ภำษำเวียดนำม ภำษำบำฮำซ่ำ 
หรือภำษำอ่ืนๆ ที่ใช้ในภูมิภำคอำเซียน ให้แก่นักศึกษำในหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
อำเซียนศึกษำ ได้หรือไม ่

2. หำกคณะสังคมศำสตร์มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรสอนภำษำที่ใช้ในกลุ่มภูมิภำคอำเซียนได้ 
คณะสังคมศำสตร์จะสำมำรถเปิดสอนกระบวนวิชำและจัดกำรเรียนกำรสอนเองได้หรือไม่ 

 ทั้งนี้ ผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์ชี้แจงว่ำ ขณะนี้คณะมนุษยศำสตร์ขำดอัตรำก ำลังในส่วนของอำจำรย์ที่จะ
สอนภำษำดังกล่ำว จึงยังไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่คณะสังคมศำสตร์ได้ 

ที่ประชุมรับทราบปัญหา และมีข้อเสนอแนะให้คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา
หารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการจัดการแก้ไขปัญหาข้างต้น และขอให้
รายงานผลการหารือให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 
ปิดประชุมเวลา    16.55  น.  
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