
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2554

เมื่อวันศุกรที่ 3  มถุินายน 2554
ณ  หองประชุมพระยาศรวิีสารวาจาสํานักงานมหาวิทยาลัย

--------------------------------
ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.พงษอนิทร รักอรยิะธรรม รองอธกิารบดฝีายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2.รศ.อุษณียคําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา      รองประธานกรรมการ
3. อ.ดร.วีณัน บัณฑติย รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
4.นางอมรา อสิระชาญพาณิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
5. ผศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร รองคณบดวิีทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
6. อ.รัฐพล วุฒกิารณ แทนผูชวยคณบดฝีายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ
7. อ.สาคร เรอืนไกล ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร กรรมการ
8. น.ส.พันธุระวี สุจรติกุล แทนรองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
9. นายนิวัติ บุญเลศิ แทนรองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิจติรศิลป กรรมการ
10. นางสาวจุฬาลักษณ ปรชีากุล แทนรองคณบดฝีายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
12. อ.ดร.รุงฉัตร ชมภูอนิไหว ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
13. รศ.พญ.สุปรยีา วงษตระหงาน รองคณบดฝีายบรหิารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร กรรมการ
14.ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ
15. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลศิกจิ รองคณบดฝีายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ
16.รศ.ดร.สุพร จารุมณี รองคณบดฝีายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
17. รศ.พันทวี เชื้อขาว ผูชวยคณบดฝีายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
18. ผศ.ดร.ศรสุีวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดฝีายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
19. ผศ.นสพ.ดร.รัชตขัตติยะ รองคณบดฝีายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ
20. อ.ดร.เขมกร ไชยประสทิธิ์ รองคณบดฝีายวชิาการ คณะบรหิารธุรกจิ กรรมการ
21. นางณัฐกิานต  แกวเกษา แทนรองคณบดฝีายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
22.อ.ดร.วรรณภา ลรีะศิริ รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ
23.อ.วาทศิ โสตถพิันธุ รองคณบดฝีายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ

คณะนิติศาสตร กรรมการ
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24.รศ.พษิณุเจยีวคุณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

25.นางเทพพร สุคําวัง หัวหนาฝายสงเสรมิการพัฒนาหลักสูตร
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางพมิพพศิา มณีจันทร พนักงานปฏิบัติงาน คณะบรหิารธุรกจิ
2. ผศ.ดร. บรรจบ ยศสมบัติ หัวหนาภาควิชาฟสกิสและวัสดุศาสตรคณะวิทยาศาสตร
3. อ.ดร.ชาญกจิ คันฉอง อาจารยประจําภาควิชาฟสกิสและวัสดุศาสตรคณะวิทยาศาสตร
4. ผศ.ดร.จติรลดา  ทองใบ อาจารยประจําภาควิชาฟสกิสและวัสดุศาสตรคณะวิทยาศาสตร
5. อ.ดร.ฉัตรดนัย บุญเรอืง อาจารยประจําภาควิชาฟสกิสและวัสดุศาสตรคณะวิทยาศาสตร
6. นางพัชรภิา ศิรอิาชารุงโรจน พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. นางสาวปนัดดาปญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูไมมาประชุม
1. ประธานสภาพนักงาน
2. ผูอํานวยการสํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. รองคณบดฝีายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
4. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร
5. รองคณบดฝีายวิชาการ บัณฑติวิทยาลัย
6. รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังน้ี.-

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 สาระสําคัญการประชุมคณะกรรมการบรหิารเครอืขายการศกึษาท่ัวไปแหงประเทศไทยครั้งที่

4/2554  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใหเปนผูแทนเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  ณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดสรุปสาระสําคัญของการประชุมดังกลาวเสนอ
มหาวิทยาลัยทราบ ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม
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1.2 สรุปขอมูลสถานภาพหลักสูตรตามกรอบTQF
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอใหที่ประชุมทราบสรุปขอมูลสถานภาพหลักสูตรตามกรอบ TQF

ในเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่
ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554และ  ครั้งที่ 5/2554
ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่19เมษายน 2554 และ

ครั้งที่  5/2554  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554ซึ่งฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม  และไดนําเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาใหการรับรองโดยการแจงเวียน และผูชวยคณบดีคณะเกษตรศาสตรขอปรับแกไขรายงาน
การประชุม ครัง้ที่ 5/2554  หนา 12   มติของ ขอ 5.7 ดังน้ี

จากเดมิ
“ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเพิ่มกระบวนวิชา CONS 421 เปนวิชาเอกเลือกของหลักสูตร

สาขาวิชาปฐพศีาสตรและอนุรักษศาสตร แผน 1 และ แผน 2 โดยใหคณะจัดทําเปนเอกสารปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.
08)  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพจิารณาตอไป”

แกไขเปน
“ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเพิ่มกระบวนวิชา CONS 421  เปนวิชาเอกเลือกของหลักสูตร

สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร แผน 1 และ แผน 2เพื่อใหนักศึกษาทั้ง 4 ราย สําเร็จการศึกษาเปนกรณี
พเิศษ ในภาคการศึกษาที่ 2/2553”

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามมติเดิมคือ “เห็นชอบการเพิ่มกระบวนวิชา CONS 421เปน
วิชาเอกเลอืกของหลักสูตรสาขาวิชาปฐพศีาสตรและอนุรักษศาสตร แผน 1 และ แผน 2  โดยใหคณะจัดทํา
เปนเอกสารปรับปรุงเล็กนอย (สมอ. 08)  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยพจิารณาตอไป”

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไขเพิ่มเตมิ

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง สบืเนื่อง- ไมมี
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ- ไมมี
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา

5.1ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การโอนและการเทยีบโอนหนวยกติของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี
ตามทีสํ่านักทะเบยีนและประมวลผลไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

รับโอนนักศึกษา การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และคณะกรรมการบรหิารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ไดมี
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มติใหปรับแกไขรายละเอียดบางประการ แลวสงใหกองกฎหมายตรวจสอบ กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารและประสานงานวิชาการพจิารณาอกีครัง้หน่ึง น้ัน

บัดนี้  สํานักทะเบียนและประมวลผลแจงวา ไดปรับแกไขรางประกาศดังกลาวตามที่กองกฎหมายได
ตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยไดปรับแกไขชื่อประกาศเปน “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การโอนและการ
เทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ตามรายละเอียดที่
เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การโอนและการ
เทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศกึษาตั้งแตปการศกึษา 2555 เปนตนไป

5.2 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทภาษาญี่ปุนสําหรับนักศกึษาท่ัวไป
คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทภาษาญี่ปุนสําหรับนักศึกษาทั่วไป เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาวิชาโท

ภาษาญี่ปุนไดเลอืกเรยีนกระบวนวิชาที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากในปการศึกษา 2554 ทางสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
จะเปดสอนกระบวนวิชาใหม โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป ตาม
รายละเอยีดดังน้ี

จากเดมิ
วิชาโทภาษาญี่ปุน   ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

1. วิชาบังคับ 12  หนวยกติ
ใหเรยีนกระบวนวิชาตอไปน้ี JA 111, 112, 113 และ  114

2. วิชาเลอืก ไมนอยกวา 3  หนวยกติ
ใหเลอืกเรยีนจากกระบวนวิชาตอไปน้ี JA 203, 221, 225 และ 233

เปลี่ยนเปน
วิชาโทภาษาญี่ปุน  ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

1. วิชาบังคับ 12 หนวยกติ
ไดแก JA 111, 112, 113 และ 114

2. วิชาเลอืกไมนอยกวา 3หนวยกติ
โดยเลอืกจากกระบวนวิชาใด ๆ ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ยกเวนกระบวนวิชา JA 101 และ 102

กา รขอปรั บปรุ ง วิ ชา โท ดั งกล า ว ไ ด ผ านความ เ ห็ นชอบของคณะกรร มการ บริ หา รประจํ า
คณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 4/2554เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีตเิห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทภาษาญี่ปุนสําหรับนักศกึษาท่ัวไปตามที่เสนอ
และมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการยกรางประกาศวิชาโทฉบับใหม โดยใหนํา
เนื้อหาวิชาโทที่เคยประกาศแลวทุกฉบับ มารวมเปนฉบับเดยีวกัน แลวเสนอมหาวิทยาลัยลงนามตอไป



-5-

5.3 คณะมนุษยศาสตรขอปดสอนกระบวนวิชา
คณะมนุษยศาสตรเสนอขอปดสอนกระบวนวิชาจํานวน 9 กระบวนวิชา ไดแก

1. PHIL 179 PHILOSOPHY OF HISTORY
2. PHIL 266 INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY
3. PHIL 368 ZEN BUDDHISM AS A PHILOSOPHY OF LIFE
4. PHIL 379 THEORY OF KNOWLEDGE
5. PHIL 467 ABHIDHAMMA PHILOSOPHY
6. PHIL 480 SEMINAR IN METAPHYSICS AND AXIOLOG
7. PHIL 481 SEMINAR IN MORAL AND POLITICAL THEORY
8. PHIL 482 SEMINAR IN RELIGIOUS ISSUES
9. PHIL 489 COMPARATIVE STUDY OF PHILOSOPHIES ; THEORIES OF MAN AND THE UNIVERSE
เนื่องจากกระบวนวิชาดังกลาว เปนกระบวนวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546  ซึ่งไมไดเปดสอนมาเปน

ระยะเวลามากกวา 5 ป และคณะไดตรวจสอบแลวไมปรากฏวามีนักศึกษาตกคางที่ตองเรียนกระบวนวิชาดังกลาว
อีก ดังน้ัน คณะจึงขอปดสอนกระบวนวิชาโดยไมคงรหัสกระบวนวิชาไวเพื่อจะนํารหัสกระบวนวิชาไปกําหนดเปน
รหัสของกระบวนวิชาเปดใหมสําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตอไป โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาค
การศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2554 เปนตนไป

การปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร
ในคราวประชุมครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27เมษายน 2554ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปดกระบวนวิชา PHIL 179, 266, 368, 379, 467, 480, 481,
482 และ 489 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1ปการศึกษา 2554 เปนตนไป โดยไมคงรหัสกระบวนวิชาไว และให
นําเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัตติอไป

5.4 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จํานวน 2 กระบวนวิชา โดยขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการกําหนดชื่อกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   ดังน้ี

1. PG 101  STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1 2(0-6-2)
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

จากเดมิ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกจิกรรม 1
STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1

เปลี่ยนเปน การเรยีนรูผานกจิกรรม 1
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
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2.PG 102  STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 2 1(0-3-1)
จากเดมิ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกจิกรรม 2

STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 2
เปลี่ยนเปน การเรยีนรูผานกจิกรรม 2

LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2

กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร โดยการแจงเวียนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2554ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติดังนี้
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PG 101 และ 102  และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัตติอไป
2. เห็นชอบใหทุกคณะสามารถเปลี่ยนแปลงช่ือกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม จากเดิม “การ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม” เปน “การเรียนรูผานกิจกรรม” ไดโดยไมตองทําเรื่อง
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยแตใหทุกคณะแจงรหัสกระบวนวิชาและช่ือกระบวนวิชาที่จะ
เปลี่ยนแปลงใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบเพื่อสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะได
รวบรวมแจงใหสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปท้ังนี้
กระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปนช่ือเฉพาะใหใชช่ือกระบวนวิชาตามเดมิ

5.5 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงรหัส

กระบวนวิชาในกลุม GOV (127) ที่บรรจุไวในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป ตามรายละเอยีดดังน้ี

จากเดมิ
กําหนดใหเรยีนกระบวนวิชา GOV 111, 212, 311 และใหเลอืกเรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกติ  จากกระบวน วิ ช า
ตอไปน้ี GOV 213, 214, 303, 424 และ 491
เปลี่ยนเปน
กําหนดใหเรยีนกระบวนวิชา GOV 202, 204, 313 และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  จากกระบวนวิชา
อื่นในกลุมกระบวนวิชา GOV (127)
การขอปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร โดยการแจงเวียนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม
ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาวิชาโทรัฐศาสตรตามที่เสนอ และมอบหมายให

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการยกรางประกาศวิชาโทฉบับใหม โดยใหนําเนื้อหาวิชาโทที่เคย
ประกาศแลวทุกฉบับ มารวมเปนฉบับเดยีวกัน แลวเสนอมหาวิทยาลัยลงนามตอไป
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5.6 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป เพื่อ
ปรับเนื้อหาของหลักสูตรใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ลดความซ้ําซอนของเนื้อหาใน
หลักสูตร และปรับใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดังน้ี

1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ดังน้ี
หลักสูตรเดมิ หลักสูตรปรับปรุง

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกติ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกติ
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกติ 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกติ 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกติ
1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกติ
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกติ 1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกติ

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกติ 2.หมวดวิชาเฉพาะ -เหมอืนเดิม-
2.1 วิชาแกน 30 หนวยกติ 2.1 วิชาแกน 24  หนวยกติ
2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 57 หนวยกติ 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกติ

- วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกติ - วิชาเอกบังคับ 51 หนวยกติ
- วิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา 18 หนวยกติ - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ

2.3 วิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 2.3 วิชาโท -เหมอืนเดิม-
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี -เหมอืนเดิม-
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 138 หนวยกติ

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร -เหมอืนเดิม-

2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศกึษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553ตามรายละเอียดที่เสนอตอ
ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา
ตอไป
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5.7 คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชาคือ ENGR 191 STUDENTQUALITY

DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1 โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในแตละหมวด และขอใหมีผล
บังคบัใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป

กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในคราว
ประชุมครัง้ที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGR 191 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1ป
การศึกษา 2554 เปนตนไป โดยใหปรับแกไขช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยเปน “การเรียนรูผานกิจกรรม1”
และปรับแกไขช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ เปน “LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1”กอนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัตติอไป

5.8 คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดกระบวนวิชาใหม
คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 3 กระบวนวิชา โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป ดังน้ี
1. CE 465 NATURAL DISASTERS 3(3-0-6)

Pre: CE 363 or consent of the instructor
2. CE 496 SELECTED TOPICS IN SURVEY ENGINEERING 3(3-0-6)

Pre: CE 341 or consent of the instructor
3. CE 497 SELECTED TOPICS IN CONSTRUCTION ENGINEERING 3(3-0-6)

Pre: consent of the instructor
กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในคราว

ประชุมครัง้ที่ 2/2554เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม
ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดกระบวนวิชา CE 465, 496 และ 497 ตั้งแตภาคการศึกษาที่

1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไปโดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัตติอไป ดังนี้

1) ใหแจกแจงหัวขอยอยและจํานวนช่ัวโมงบรรยายในเนื้อหากระบวนวิชาที่มจีํานวนช่ัวโมงบรรยายมาก
2) ปรับการเขียนวัตถุประสงคของทุกกระบวนวิชาใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
3) ปรับการเขียนคําอธบิายลักษณะกระบวนวิชาใหสอดคลองกับเนื้อหากระบวนวิชา
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5.9 คณะบรหิารธุรกจิขอปรับปรุงวิชาโท
คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงวิชาโทของแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร แขนงวิชาการจัดการ แขนง

วิชาการตลาด  และแขนงวิชาบริหารธุรกิจทั่วไป โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป ตาม
รายละเอยีดดังน้ี

1. แขนงวิชาการเงนิและการธนาคาร
จากเดมิ
ใหเรียนกระบวนวิชา FINA 211 จํานวน 3 หนวยกิต และกระบวนวิชาการเงินและการธนาคาร (FINA)
อื่นๆ อกี ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
เปลี่ยนเปน
ใหเรียนกระบวนวิชา FINA 211 จํานวน 3 หนวยกิต และกระบวนวิชาการเงินและการธนาคาร(FINA)
อื่นๆ อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต ยกเวนกระบวนวิชา FINA 100 กรณีนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชา
FINA 211 เปนกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรแลว  ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาการเงินและการธนาคาร
(FINA) อื่น ๆ อกี ใหครบ 15 หนวยกติ

2. แขนงวิชาการจัดการ
จากเดมิ
ใหเรยีนกระบวนวิชา MGMT 202 จํานวน 3 หนวยกิต และกระบวนวิชาการจัดการ (MGMT) อื่นๆอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกติ ยกเวนกระบวนวิชา MGMT 103
เปลี่ยนเปน
ใหเรยีนกระบวนวิชา MGMT  202 จํานวน 3 หนวยกิต และกระบวนวิชาการจัดการ (MGMT) อื่นๆ อีก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ยกเวนกระบวนวิชา MGMT 103 กรณีนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชา MGMT
202 เปนกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรแลว ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาการจัดการ (MGMT) อื่นๆ อีก
ใหครบ 15 หนวยกติ

3. แขนงวิชาการตลาด
จากเดมิ
ใหเรียนกระบวนวิชา MKTG 211, MKTG 344 จํานวน 6 หนวยกิต และกระบวนวิชาการตลาด (MKTG)
อื่นๆ อกี ไมนอยกวา 9 หนวยกติ
เปลี่ยนเปน
ใหเรียนกระบวนวิชา MKTG 211, MKTG 344 รวมจํานวน 6 หนวยกิต และกระบวนวิชาการตลาด
(MKTG) อื่นๆ อีก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต กรณีนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชา MKTG 211 , MKTG 344
เปนกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรแลว ใหเลอืกเรยีนกระบวนวิชาการตลาด (MKTG) อื่น ๆ อีกใหครบ
15 หนวยกติ
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4. แขนงวิชาบรหิารธุรกจิท่ัวไป
จากเดมิ
ใหเลอืกเรยีนกระบวนวิชา FINA, MGMT, MKTG ไมนอยกวา 15 หนวยกติ
เปลี่ยนเปน
ใหเลอืกเรยีนกระบวนวิชาFINA, MGMT และ MKTG รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิตกรณีนักศึกษาไดเรียน
กระบวนวิชา FINA 100, FINA 211, MGMT 103, MGMT 202, MKTG 211 และ MKTG 344 เปนกระบวน
วิชาบังคับของหลักสูตรแลว   ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชา FINA, MGMT, MKTG อีกให
ครบ 15 หนวยกติ

การขอปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะบริหารธุรกิจ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2554 ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีตเิห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทของแขนงวิชาการเงนิและการธนาคาร แขนง
วิชาการจัดการ แขนงวิชาการตลาด  และแขนงวิชาบรหิารธุรกจิท่ัวไป ตามที่เสนอ และมอบหมายใหสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการยกรางประกาศวิชาโทฉบับใหม โดยใหนําเนื้อหาวิชาโทที่เคยประกาศ
แลวทุกฉบับ มารวมเปนฉบับเดยีวกัน แลวเสนอมหาวิทยาลัยลงนามตอไป

5.10 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะวิทยาศาสตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชาโดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไปดังน้ี
1. CS 111 FUNDAMENTALS OF COMPUTER SCIENCE

1) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขยีนจํานวนหนวยกติ และสัดสวนหนวยกิต
จากเดมิ 3(3/3)-0/P)
เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)

2) เปลี่ยนแปลงคําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค และเนื้อหากระบวนวิชา
2. CS 112COMPUTER PROGRAMMING 1

1) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขยีนจํานวนหนวยกติ
จากเดมิ 3(2/2)-1/2)
เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)

2) ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย
จากเดมิ การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 1
เปลี่ยนเปน การเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสราง

3) ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
จากเดมิ COMPUTER PROGRAMMING 1
เปลี่ยนเปน STRUCTURED PROGRAMMING
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4) เปลี่ยนแปลงคําอธบิายลักษณะกระบวนวิชาและเนื้อหากระบวนวิชา
การขอปรับปรุงวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ใน

คราวประชุมครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CS 111 และCS 112 ตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัตติอไปดังนี้

1) ปรับแกไขวัตถุประสงคใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
2) ควรเพิ่มผลการเรยีนรูในหัวขอ “ทักษะการวิเคราะหทางตัวเลข”

5.11 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดกระบวนวิชาใหม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ FE 444 SENSORS AND

SENSING TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554
เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยการแจงเวียนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

การขอปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรม
เกษตรโดยการแจงเวียนตามบันทกึที่ ศธ 6393(20.1)/297  ลงวันที่ 26 เมษายน 2554

ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชาFE 444 โดยใหแจกแจงจํานวนช่ัวโมง
ในเนื้อหากระบวนวิชาใหชัดเจนกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัตติอไป

5.12 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิส(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2554)
ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 (ปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ.

2550) มีการจัดการศึกษาใน 3 แผน คอื แผน 1(1) ไมมีวิชาโท,แผน 1(2) มีวิชาโท และแผน 2 โปรแกรมรวม ซึ่งแผน
2 นี้ เปนแผนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเรียนรวมกับสาขาวิชาอื่นในคณะวิทยาศาสตรได โดยมีสาขาวิชารวม
อยู 10 สาขาวิชา สําหรับสาขาวิชารวมกับวัสดุศาสตรที่เรียกวา แผน 2 ซ.  น้ัน กําหนดใหกระบวนวิชาเอกเลือก
ทั้งหมดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนกระบวนวิชาเอกที่สามารถเลือกเรียนในแผน 2
ซ. ดังกลาว

เนื่องจากปจจุบันคณะวิทยาศาสตรไดเปดกระบวนวิชาใหมหลายกระบวนวิชา ซึ่ งคณะวิทยาศาสตร
พิจารณาเห็นวากระบวนวิชาดังกลาวมีเนื้อหาทันสมัยและเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวงเพิ่มพูนความรูแก
นักศึกษา คณะฯ จงึขอปรับปรุงหลักสูตรดังน้ี

1. เพิ่มกระบวนวิชาในกลุมกระบวนวิชาเอกบังคับรวมของ แผน 2ซ. โปรแกรมรวมกับวัสดุศาสตร จํานวน
6 กระบวนวิชา ดังน้ี

1) ว.วศ.374 (210374) ปฏิบัติการโรงงานกลสําหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร 1(0-3-0)
2) ว.วศ.434 (210434) วัสดุนาโนเบื้องตน 3(3-0-6)
3) ว.วศ.435 (210435) เสนใยธรรมชาติและวัสดุผสมชวีภาพ 3(3-0-6)
4) ว.วศ.436 (210436) วัสดุชวีภาพ 3(3-0-6)
5) ว.วศ.443 (210443) กระบวนการประดษิฐสําหรับเซรามิกขัน้สูง 3(3-0-6)
6) ว.วศ.485 (210485) การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ 3(3-0-6)
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2. เพิ่มกระบวนวิชาในกลุมวิชาเอกเลอืก จํานวน 4 กระบวนวิชา ดังน้ี
1) ว.ฟส.416 (207416) ฟสกิสพลาสมา 3(3-0-6)
2) ว.ฟส.444 (207444) ผลกึศาสตรเชงิรังสเีอ็กซเบื้องตน 3(3-0-6)
3) ว.ฟส.463 (207463) ทฤษฎีคลื่นไหวสะเทอืน 3(3-0-6)
4) ว.วศ.464 (207464) ปฏิบัติการคลื่นไหวสะเทอืน 1(0-3-0)

3. ปรับแกไขประโยคอธบิายเงื่อนไขวิชาเอกเลอืกของทุกแผน และกระบวนวิชาเอกบังคับรวมที่ใหนักศึกษา
เลอืกเรยีนใน แผน 2ซ. โปรแกรมรวมวัสดุศาสตรดังตอไปน้ี

1) กระบวนวิชาเอกบังคับรวมที่ใหนักศึกษาเลอืกเรยีนใน แผน 2ซ. โปรแกรมรวมกับวัสดุศาสตร
จากเดมิ “และเลอืก 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปน้ี โดยอยางนอย 3 กระบวนวิชาตอง

เปนกระบวนวิชาระดับ 400”
เปลี่ยนเปน “และเลือกกระบวนวิชาตอไปน้ีหรือกระบวนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาวัสดุศาสตร

อยางนอย 12 หนวยกติ โดยตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 อยางนอย 9 หนวยกติ”
2) แผน 1(1)

จากเดมิ “เลือกอยางนอย 18 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปน้ี และใน 18 หนวยกิตน้ีตองเปน
กระบวนวิชาระดับ 400 อยางนอย 3 หนวยกติ”

เปลี่ยนเปน “เลือกอยางนอย 18 หนวยกิต จากกระบวนวิชาในสาขาวิชาฟสิกสหรือกระบวนวิชา
ตอไปน้ี โดยตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400อยางนอย 3 หนวยกติ”

3) แผน 1(2)
จากเดมิ “เลอืกกระบวนวิชาระดับ 400 อยางนอย 3 หนวยกติ จากกระบวนวิชาตอไปน้ี”
เปลี่ยนเปน “เลือกกระบวนวิชาระดับ 400 อยางนอย 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาในสาขาวิชา

ฟสกิสหรอืกระบวนวิชาตอไปน้ี”
4) แผน 2

จากเดมิ “นักศึกษาที่เรียนโปรแกรมรวมกับธรณีวิทยาตองเลือกกระบวนวิชาระดับ400 อยางนอย
4 หนวยกติ จากกระบวนวิชาตอไปน้ี หรอืจากกระบวนวิชาธรณีวิทยา”

เปลี่ยนเปน “นักศึกษาที่เรยีน โปรแกรมรวมกับธรณีวิทยา ตองเลือกกระบวนวิชาระดับ400อยางนอย4
หนวยกิต จากกระบวนวิชาในสาขาวิชาฟสิกสหรือกระบวนวิชาตอไปน้ี หรือจาก
กระบวนวิชาในสาขาวิชาธรณีวิทยา”

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2553เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2553ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพจิารณาแลวเห็นควรใหดําเนนิการโดยใหนักศกึษารหัส 49... -53... ขออนุมัติใชกระบวน
วิชาในหลักสูตรปรับปรุงใหมแทนกระบวนวิชาในหลักสูตรเดมิสวนรายละเอยีดของการปรับปรุงหลักสูตรให
จัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพียงฉบับเดียว และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2
ปการศกึษา 2554เปนตนไป
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5.13 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาฟสกิส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554)
คณะวิทยาศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554) และขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป โดยปรับเนื้อหาของหลักสูตรให
ทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ตามรายละเอยีดดังน้ี

1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ดังน้ี
แผน 1(1) ไมมวิีชาโท

หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ
1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 6 หนวยกติ 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร 6 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ
1.4 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ -เหมอืนเดมิ-
2.1 วชิาแกน 28 หนวยกติ 2.1 วชิาแกน 31  หนวยกติ
2.2 วชิาเอก    ไมนอยกวา 70 หนวยกติ 2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 67  หนวยกติ

- วชิาเอกบังคับ 52 หนวยกติ - วชิาเอกบังคับ -เหมอืนเดมิ-
- วชิาเอกเลอืก   ไมนอยกวา 18 หนวยกติ - วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

2.3 วชิาโท             ไมมี 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3.หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134
หนวยกติ

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร -เหมอืนเดมิ-

แผน 1(2) มีวชิาโท
หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ
1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 6 หนวยกติ 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร 6 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ
1.4 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะไมนอยกวา 101  หนวยกติ
2.1 วชิาแกน 28 หนวยกติ 2.1 วชิาแกน 31  หนวยกติ
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หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
2.2 วชิาเอก    ไมนอยกวา 55 หนวยกติ 2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 55  หนวยกติ

- วชิาเอกบังคับ 52 หนวยกติ - วชิาเอกบังคับ -เหมอืนเดมิ-
- วชิาเอกเลอืก   ไมนอยกวา 3 หนวยกติ - วชิาเอกเลอืก -เหมอืนเดมิ-

2.3 วชิาโท               ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3.หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 134 หนวยกติ
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 137 หนวยกติ

แผน 2ซ. โปรแกรมรวมกับวัสดุศาสตร
หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ
1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 6 หนวยกติ 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร 6 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ
1.4 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 100-102  หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะไมนอยกวา 100  หนวยกติ
2.1 วชิาแกน 28 หนวยกติ 2.1 วชิาแกน 31  หนวยกติ
2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 72-74   หนวยกติ 2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 69  หนวยกติ

- วชิาเอกบังคับ 72 หนวยกติ - วชิาเอกบังคับ          ไมนอยกวา 69  หนวยกติ
- วชิาเอกเลอืก - ไมมี - - วชิาเอกเลอืก -เหมอืนเดมิ-

2.3 วชิาโท - ไมมี - 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 136 - 138 หนวยกติ
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 136 หนวยกติ

แผน 2จ. โปรแกรมรวมกับธรณวีทิยา
หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 1.1กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ
1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 6 หนวยกติ 1.2กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9หนวยกติ
1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร 6 หนวยกติ 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ
1.4 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา 100-102  หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 106  หนวยกติ
2.1 วชิาแกน 28 หนวยกติ 2.1 วชิาแกน 31  หนวยกติ
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หลักสูตรเดมิ หลักสูตรใหม
2.2 วชิาเอก    ไมนอยกวา 72-74หนวยกติ 2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 75  หนวยกติ

- วชิาเอกบังคับ 69 หนวยกติ - วชิาเอกบังคับ ไมนอยกวา 71  หนวยกติ
- วชิาเอกเลอืกไมนอยกวา 4 หนวยกติ - วชิาเอกเลอืก -เหมอืนเดมิ-

2.3 วชิาโท - ไมมี - 2.3 วชิาโท -เหมอืนเดมิ-
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี -เหมอืนเดมิ-
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 136 - 138 หนวยกติ
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 142 หนวยกติ
2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศกึษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร
ในคราวประชุมครัง้ที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553ตามรายละเอยีดที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมพจิารณาแลวเห็นควรใหปรับแกไขโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
โดยในสวนของโปรแกรมรวมใหจัดทําเปนลักษณะของวิชาโทในอีกรูปแบบหนึ่งและใหนําเสนอ
คณะกรรมการบรหิารและประสานงานวิชาการพจิารณาอกีครั้งหนึ่ง

ระเบยีบวาระที่ 6เรื่องอื่นๆ
6.1 คณะแพทยศาสตรขอหารอืเกี่ยวกับการลงทะเบยีนกระบวนวิชาศกึษาท่ัวไป

คณะแพทยศาสตรขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนโดย
คณะอื่น เนื่องจากที่ผานมานักศึกษาของคณะแพทยศาสตรไมสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนด
ไวในหลักสูตรได เนื่องจากคณะเจาของกระบวนวิชาไมเปดสอนกระบวนวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาน้ัน ๆ

ที่ประชุมพจิารณาแลวเห็นควรใหดําเนนิการดังนี้
1. ใหสํานักทะเบยีนและประมวลผลสรุปผลการลงทะเบยีนกระบวนวิชาศกึษาท่ัวไปในภาค

การศกึษาที่ 1/2554  ใหมหาวิทยาลัยทราบ
2. ใหคณะที่ประสบปญหาในการลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปแจงปญหาที่เกิดข้ึนให

มหาวิทยาลัยทราบโดยดวน เพื่อจะไดพจิารณาหาแนวทางแกไขตอไป
ปดประชุมเวลา 17.20 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (รองศาสตราจารย พษิณุ เจยีวคุณ)
หัวหนาฝายสงเสรมิการพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบันทกึรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


