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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2/2558 

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. นางนุชรี จงแก้ววัฒนา     แทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล              กรรมการ  
5. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
6. อ.ดนัยธัญ           พงษ์พัชราธรเทพ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
7. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. อ.ดร.จิรภัทร แจ้งจ ารัส แทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์   
9. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
10. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
12. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.นพ.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
18. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
19. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
21. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
22. อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
23. น.ส.มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์        กรรมการ    
24. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
25. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
26. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
27. อ.อัษฎายุทธ  ผลภาค แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

 
28. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
29. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ขวัญชัย   แสงสุวรรณ อาจารย์ประจ า  คณะศึกษาศาสตร์ 
2. อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน อาจารย์ประจ า  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
3. น.ส.อุษนีย์ พงศาวลีศรี พนักงานปฏิบัติงาน  วิทยาลัยนานาชาติ   
4. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา      13.30  น.   

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรเพื่อให้ทบทวนและปรับแก้ไข 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 9 สาขาวิชา ต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร นั้น  สกอ. ได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามหนังสือ                     
ที ่ศธ 0506(4)/934 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 และ ศธ 0506(4)/163 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558  ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
- เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีกลุ่มวิชาเอก 2 กลุ่ม คือ การศึกษาปฐมวัย และ การศึกษาพิเศษ ดังนั้น             

ควรก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรกลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
- รศ.สายนที ปรารถนาผล  มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
-   ปรับแก้ไข Curriculum Mapping  ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและการอธิบายผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งต้องแสดงให้ครบทุกกระบวนวิชา 
2. สาขาวิชาประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
3. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
6. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
7. สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
8. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
9. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

- หลักสูตรในล าดับที่  2 – 9 ให้ปรับแก้ไข Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตรและการอธิบายผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งต้องแสดงให้ครบทุกกระบวนวิชา 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดหลักสูตร
ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เพียงพอ และอาจารย์มีภาระงานสอนมากจนท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัย 
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1.2     ข้อมูลการจัดท า มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีบนระบบ 
CMU-MIS   
ตามท่ีส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/วิทยาลัยด าเนินการจัดท า มคอ. 3, 

มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีบนระบบ CMU-MIS ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

1. หนังสือที่ ศธ 6394(4)/357 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งขอให้จัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของ              
ทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
(วันที่ 17 มกราคม 2558) 

2. หนังสือที่ ศธ 6394(4)/356 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งขอให้จัดท า  มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของ            
ทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา (วันที่                    
5 มกราคม 2558)  

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอเสนอสรุปข้อมูลผลการด าเนินการจัดท า มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 บนระบบ CMU-MIS ของทุกคณะ/วิทยาลัย มาเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 บนระบบ CMU-MIS  ดังนี้ 

1. กรณีของกระบวนวิชาเดียวกันที่เปิดสอนส าหรับหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ โดยก าหนด
เกณฑ์การวัดและประเมินผลต่างกัน จะต้องจัดท า มคอ. 3 - 6 แยกเป็นคนละฉบับ การรายงานข้อมูล
ของกระบวนวิชาในลักษณะนี้จะใช้วิธีนับจ านวนกระบวนวิชาอย่างไร 

2. กระบวนวิชาที่จัดท า มคอ. 3 - 6 ในรูปแบบของเอกสาร จะน ามานับรวมกับกระบวนวิชาที่จัดท าใน 
ระบบ CMU-MIS หรือไม่ อย่างไร 

3. ควรมีพัฒนาระบบให้เอ้ือต่อการใช้งานยิ่งขึ้น เนื่องจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม มคอ. 3 - 6 บน
ระบบ CMU-MIS มีความยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับระบบยังไม่เสถียร และมีการจ ากัดเวลาการใช้งาน 
ท าให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูล และในบางครั้งมีการยืนยันข้อมูลแล้วแต่ไม่พบข้อมูลในระบบ  

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการจะได้นัดหารือร่วมกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
แบบฟอร์ม มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 บนระบบ CMU-MIS ให้สมบูรณ์ต่อไป 

1.3 ระบบการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2558 
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร           
มีกลยุทธ์/แนวทางหลัก 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ทุกคณะพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. พัฒนาระบบการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดท า และตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรก่อน
น าเสนอหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย 
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ในปีงบประมาณ 2558 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรได้มีระบบการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่างๆ ดังรายละเอียดที่เสนอตอ่ที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4    การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทุกคณะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด หากหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้รีบด าเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยเร็ว              
โดยจัดท าเป็นเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนที่ก าหนด และ
แจ้งให้ สกอ. รับทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากหลักสูตรหนึ่งไปยังอีกหลักสูตรหนึ่ง  
ขอให้ด าเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกัน หากคณะใดพบปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์ในการรับ
อาจารย์ใหม่ ขอให้มาหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือจะได้พิจารณา                   
แนวทางแก้ไขต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2558 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
พิจารณาให้การรับรอง ตามหนังสือที่ ศธ 6394(4)/ว 48 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง     
3.1  วิทยาลัยนานาชาติรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือ และ  

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2558 ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
คู่มือ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดท าคู่มือส าหรับนักศึกษานานาชาติ นั้น บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว
มาเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หากมีเอกสารที่ต้องการแปลเพิ่มเติม ให้วิทยาลัยนานาชาติเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
2. ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลประสานกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบฟอร์ม/เอกสารที่จะน าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง 
3. วิทยาลัยนานาชาติควรมีจุดให้บริการแบบ one stop service ส าหรับนักศึกษานานาชาติ   
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย   - ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
6.1    คณะเภสัชศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    
 คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 4 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  PHPS 686 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN DRUG   4(0-16-0) 
   PRODUCTION 4      

   Pre :  Sixth year standing and consent of the department 
2. PHPS 687 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN DRUG   4(0-16-0) 
   ANALYSIS 4      

   Pre :  Sixth year standing and consent of the department 
3. PHPS 688 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN PHARMACEUTICAL 4(0-16-0) 
   RESEARCH AND DEVELOPMENT 4      

   Pre :  Sixth year standing and consent of the department 
4. PHPS 689 PHARMACEUTICAL SCIENCE CLERKSHIP IN DRUG   4(0-16-0) 
   REGISTRATION 2 

   Pre :  Sixth year standing and consent of the department 
การเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์            

ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHPS 686, 687, 688  และ 689 ตามที่
เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 
 
 6.2   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.  ปรับปรุงกระบวนวิชา    จ านวน 2 กระบวนวิชา 

1.  BCT 311 BIOCHEMISTRY 1 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม   CHEM 204 or CHEM 206,  
    except for Honors students : concurrent to CHEM 203 

เปลี่ยนเป็น CHEM 113 or CHEM 206 
 2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  และ   
      Curriculum Mapping   

2.  BCT 449 PROTEIN TECHNOLOGY 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
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   จากเดิม   BCT 312 and BCT 318; or  
    BCT 315 and BCT 319 
   เปลี่ยนเป็น BCT 311 and BCT 317; or  
    BCT 315 and BCT 319  
   2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และ เนื้อหากระบวนวิชา     

การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์           
ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 2.  เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   จ านวน 2 กระบวนวิชา 

1. CHEM 131  BASIC QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS FOR   1(1-0-2) 
   ASSOCIATE MEDICAL STUDENTS    

    Pre :  None 
2. CHEM 132  QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY FOR  1(0-3-0) 
   ASSOCIATE MEDICAL STUDENTS    

    Pre :  Concurrent to CHEM 131 
 การเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์           
ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา BCT 311  และ  BCT 449 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา CHEM 131 และ CHEM 132 และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
และช่ือย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป ดังนี้ 

 CHEM 131 
  -  แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “BASIC QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS  
  FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS”  
 -  แก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “BASIC QUAN CHEM ANAL FOR MT”  
 CHEM 132 

  -  แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS   
  LABORATORY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS”  
 - แก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “QUAN CHEM ANAL LAB FOR MT”  
  

6.3    คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    
 คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  VM 102 HORSE AND MANAGEMENT 
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม    For non veterinary medicine students 
เปลี่ยนเป็น  None 
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2.  VM 106 FOOD SANITARY FROM FOOD ANIMAL FOR CONSUMER 
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม    For non veterinary medicine students 
เปลี่ยนเป็น  None 

การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์           
โดยการแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 102 และ VM 106 ตามที่เสนอ โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.4    คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร แทนอาจารย์ท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 1 ท่าน  ,  ก าลังจะ
เกษียณอายุราชการ จ านวน 1 ท่าน และลาศึกษาต่อ จ านวน 1 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท. น.สพ.ช านาญ - 

                          ตรีณรงค์ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ฎิลก – 
                               วงศ์เสถียร * 

- Ph.D. (Aquatic veterinary Studies), 
University of Stirling, Scotland, 
UK, 2013 

- สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. จุรีย์รัตน์  -  
                              ส าเร็จประสงค์ * 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. ศรุดา  - 
                                ติวะนันทกร * 

- Ph.D. (veterinary Protozoology), 
The Graduate School of 
Veterinary Medicine, Hokkaido 
University, Japan, 2012 

- สพ.บ., จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2543 
อาจารย์ น.สพ.ดร. วสันต์ ตั้งโภคานนท์ * อาจารย์ น.สพ.ดร. วสันต์  

                          ตั้งโภคานนท์ * 
- Dr.rer.nat. (Natural Sciences 

Biology), University of Salzburg, 
Austria, 2011 

- สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วาสนา  - 
                                 ไชยศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วาสนา  - 
                                 ไชยศรี 

- วท.ด. (เภสัชศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554 

- สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. วีนา จูเปีย อาจารย์ น.สพ.ดร.สหัสชัย  - 

                             ต้ังตรงทรัพย์ 
- Ph.D. (Clinical sciences), Colorado 

State University, USA, 2013 
- วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2547 
- สพ.บ., จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2542 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์   
ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557      
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.5   คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงใน
แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2555-2559) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร  มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ท าให้
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จาก 175 หน่วยกิต เป็น 168 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       32  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15  หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         6   หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                 5   หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม             3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   137 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต            
 2.1  วิชาแกน                 ไม่น้อยกว่า 50  หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาบังคับ                     47  หน่วยกิต 
         2.1.2 วิชาบังคับเลือก   ไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต 

 2.1   วิชาแกน (วิชาชีพครู)                       52 หน่วยกิต 

   2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า    63 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาทางการศึกษา       15 หน่วยกิต 
       
 
         2.2.2 วิชาทางด้านเนื้อหา   ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต 
                   - วิชาบังคับ                            40  หน่วยกิต 
          - วิชาบังคับเลือก   ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 

 
 
   2.2  วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า      80 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า       68 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    - วิชาบังคับ 51 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับเลือก   ไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก        12 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต     2.3 วิชาโท            -ไม่มี- 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       -เหมือนเดิม- 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  175 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  168  หน่วยกิต 
 

 2.   แผนการศึกษา  มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          

พลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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2. มคอ.2 หน้า 11 ข้อ 2.4 ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ   

 
6.6    คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปิดสอนกระบวนวิชา ปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา ปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม ่ดังนี้ 

1. ปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 4 กระบวนวิชา และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558  เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเดิมที่ไม่ได้เปิดสอนมาเกินกว่า 
5 ปี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง  ดังนี้ 

 1)  CPE 443  COMPUTER NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT 
 2)  CPE 445  BROADBAND COMMUNICATION NETWORK 
 3)  CPE 460  COMPILER DESIGN 
 4)  CPE 463  INFORMATION SYSTEMS 
การปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  
 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  MN 476  GEOTECHNIQUES FOR MINING ENGINEERING และขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
  -    MN 476       GEOTECHNIQUES FOR MINING ENGINEERING   
  1)  เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา       
   จากเดิม    MN 476        

เปลี่ยนเป็น  MN 373       
   2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์              
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม    

 

3.  เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 2 กระบวนวิชา และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1         
ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไปดังนี้  

1) CPE 406 BASIC COMPILER DESIGN  3(3-0-6) 
    Pre :  CPE 102 
2)  CPE 410 ELECTRONIC DEVICES FOR COMPUTER ENGINEERING 3(3-0-6) 
    Pre :  EE 211 and CPE 210 

การเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา CPE 443, 445, 460 และ 463 โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ตามที่
เสนอ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MN 476 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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3. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CPE 406 และ CPE 410 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
 6.7    คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมี
การปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบของสภาวิศวกร และเพ่ิมแผนสหกิจศึกษาเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ และ
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 140  
หน่วยกิต   

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม             3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         110 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  49 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน                          46 หน่วยกิต 
 
 
 
   2.2 วิชาเอก                  61 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  58 หน่วยกิต 
          
 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก               3 หน่วยกิต 

      2.1.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 
   วิทยาศาสตร์    28  หน่วยกิต 
      2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    18  หน่วยกิต         
 2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า     58 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       
    - แผนปกติ  52 หน่วยกิต 
              - แผนสหกิจศึกษา               55 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก     
    - แผนปกติ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
              - แผนสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี             -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า  146  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต 

 

 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์     
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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ทั้งนี้  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรที่มีแผนสหกิจศึกษา หรือมีกระบวนวิชาสหกิจศึกษา ควรมี
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
หรือจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาที่ สกอ. ให้การรับรอง 

 
6.8    คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมี
การปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบของสภาวิศวกร และเพ่ิมแผนสหกิจศึกษาเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ               
โดยปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 147  
หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้   

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         113 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     111 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  47 หน่วยกิต  2.1   วิชาแกน                          44 หน่วยกิต 
 
 
    
2.2 วิชาเอก                  66 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  51 หน่วยกิต 
 
 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           15 หน่วยกิต 

         2.1.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
   และวิทยาศาสตร์        21 หน่วยกิต 
         2.1.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     23 หน่วยกิต 
 2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า      67 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       
    - แผนปกติ 52 หน่วยกิต 
              - แผนสหกิจศึกษา               58 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก     
        - แผนปกติ           ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
              - แผนสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต  

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี             -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า  149  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  147  หน่วยกิต    

 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์              
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.9    คณะทันตแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    
 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 7 กระบวนวิชา ดังนี้  

1.  DCAR 281 CARIOLOGY 1 
 -    เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหา และ Curriculum Mapping   

2. DCAR 382 CARIOLOGY 2 
 -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
      Curriculum Mapping   

3. DMTP 591     MULTIDISCIPLINARY CASE 1 
 1)   เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

  จากเดิม    MULTIDISCIPLINARY CASE 1 
   เปลี่ยนเป็น  MULTIDISCIPLINARY TREATMENT PLANNING 1 
 2)   ก าหนดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

   -  MULTI TREAT PLAN 1 
 3)   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum Mapping    

4. DGD 681  
 -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
      Curriculum Mapping   

5. DMTP 692  
 -    เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ Curriculum Mapping   

การปรับปรุงกระบวนวิชา ล าดับที่ 1-5 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1                  
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

6. DPD 191     DENTAL PROFESSIONALISM DEVELOPMENT 1 
 1)   เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

  จากเดิม    DENT PROFESSION DEVELOP I 
  เปลี่ยนเป็น  DENT PRO DEVELOP 1 

 2)   เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  จากเดิม    อักษรล าดับขั้น  A - F 
  เปลี่ยนเป็น  อักษรล าดับขั้น  S/U  
  3)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum Mapping  
7. DPD 392     DENTAL PROFESSIONALISM DEVELOPMENT 2 

 1)   เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
  จากเดิม    DENT PRO DEVELOP II 
  เปลี่ยนเป็น  DENT PRO DEVELOP 2 

 2)   เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  จากเดิม    อักษรล าดับขั้น  A - F 
  เปลี่ยนเป็น  อักษรล าดับขั้น  S/U  
  3)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum Mapping   
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การปรับปรุงกระบวนวิชา ล าดับที่ 6-7 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  18/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2                   
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   
 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DCAR 281, 382; DMTP 591, 692 และ DGD 681 ตามที่เสนอ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และให้น า เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา DPD 191 และ DPD 392  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย  
ข้อ 4 จากเดิมเป็น “การสื ่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู ้ป่วย” และปรับแก้ไข
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  

6.10  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบของสภาวิศวกร และยุบรวมหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าเป็นหลักสูตรเดียวกันเนื่องจากมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน 
ในส่วนของวิชาเลือกได้แยกออกเป็น 2 แขนง คือ แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และแขนงวิชาวิศวกรรมเกษตร และ
เพ่ิมแผนสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดย
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีจ านวนเท่าเดิม คือ ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต    

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       -เหมือนเดิม- 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร -เหมือนเดิม- 
 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    -เหมือนเดิม- 
 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ -เหมือนเดิม- 
 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม             -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         111 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ         -เหมือนเดิม- 
 2.1  วิชาแกน                  51 หน่วยกิต  2.1   วิชาแกน                          51 หน่วยกิต 
 
 
    
 2.2 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  45 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า         15 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
 และวิทยาศาสตร์     24 หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  27 หน่วยกิต 
 2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

แผนปกติ   42 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 42 หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   18 หน่วยกิต 
แผนปกติ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

    แผนสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียนแขนงวิชาวิศวกรรม เคร่ืองกล 

หรือแขนงวิชาวิศวกรรมเกษตรจ านวน 15 หน่วยกิต และ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
เลือกเรียนจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -เหมือนเดิม- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   147  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  147 หน่วยกิต    

 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์      
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
6.11  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุง
เนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบของสภาวิศวกร และเพ่ิมแผนสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ และ
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 141   
หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้      

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         114 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     105 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  40 หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                          -เหมือนเดิม- 
 
 
    
2.2 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า         74 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  65 หน่วยกิต 
 
 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

         2.1.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
   และวิทยาศาสตร์        25 หน่วยกิต 
         2.1.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     15 หน่วยกิต 
 2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า      65 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       
    - แผนปกติ 53 หน่วยกิต 
              - แผนสหกิจศึกษา               59 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก     
        - แผนปกติ           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
              - แผนสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต  

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต 
 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์            
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า              

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมี                     
การเปลี่ยนแปลงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย โดยจัดกลุ่มวิชา
เพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง และวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพ่ือให้ สอดคล้องกับระเบียบของ                
สภาวิศวกร และเพ่ิมแผนสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ และ
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 145   
หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้      

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         110 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     109 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  38 หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                          34 หน่วยกิต 
 
 
 
   2.2 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  55 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           17 หน่วยกิต 

         2.1.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร์  
                และวิทยาศาสตร์       21 หน่วยกิต  
         2.1.2 วิชาแกนทางวิศวกรรม     13 หน่วยกิต 
   2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า      75 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       38 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี             -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า    146  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  145  หน่วยกิต   

 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์     
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็น
ต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.13   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมี
การเปลี่ยนแปลงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบของสภาวิศวกร และเพ่ิมแผนสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ และ
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 139   
หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้        

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553   หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     103 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  37 หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                          33 หน่วยกิต 
 
 
 
   2.2 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  67 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  49 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           18 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า      70 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                         
         2.2.1.1  แผนปกติ   52 หน่วยกิต 
         2.2.1.2  แผนสหกิจศึกษา      58 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก           
             2.2.2.1  แผนปกติ        ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
         2.2.2.2  แผนสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี             -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า    140  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต    

 2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์     
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.14  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 17 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. CPE 112 GAME APPRECIATION  3(3-0-6) 
   Pre :  None 

2. CPE 113 INTRODUCTION TO INTERACTIVE PIXELS  3(3-0-6) 
   Pre :  None 

3. CPE 216 DISCRETE MATHEMATICS FOR COMPUTER ENGINEERS  3(3-0-6) 
   Pre :  None 

4. CPE 217 DATA STRUCTURES FOR COMPUTER ENGINEERS  3(3-0-6) 
   Pre :  CPE 102 

5. CPE 218 ALGORITHMS FOR COMPUTER ENGINEERS  3(3-0-6) 
   Pre :  CPE 216 or CPE 217 

6. CPE 306 COMPUTER ENGINEERING PROBABILITY AND STATISTICS  3(3-0-6) 
   Pre :  MATH 261 

7. CPE 407 FUNDAMENTALS OF COMPUTATION FOR COMPUTER   3(3-0-6) 
   ENGINEERS 

   Pre :  CPE 218 
8. CPE 424 REMOTE MONITORING AND CONTROL SYSTEMS   3(3-0-6) 

   Pre :  Consent of the department 
9. CPE 437 FUNDAMENTALS OF QUEUEING THEORY FOR COMPUTER   3(3-0-6) 
   ENGINEERS 

   Pre :  CPE 306 and CPE 335 
10. CPE 438 FUNDAMENTALS OF MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING 3(3-0-6) 

   Pre :  CPE 335 
11. CPE 439 WIRELESS COMMUNICATIONS FOR COMPUTER ENGINEERING 3(3-0-6) 

   Pre :  Consent of the department  
12. CPE 449 SOFTWARE TESTING FOR COMPUTER ENGINEERING  3(3-0-6) 

   Pre :  CPE 361 
13. CPE 457 DIGITAL IMAGE AND VIDEO COMPRESSION  3(3-0-6) 

   Pre :  Consent of the department 
14. CPE 458 MACHINE VISION   3(3-0-6) 

   Pre :  Consent of the department 
15. CPE 469 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT FOR COMPUTER   3(3-0-6) 
   ENGINEERING   

   Pre :  Consent of the department 
16. CPE 479 BIOINFORMATICS PROGRAMMING  3(3-0-6) 

   Pre :  Consent of the department 
17. CPE 495 COOPERATIVE EDUCATION   6 Credits 
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   Pre :  Consent of the department 
การเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์         

ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CPE 112, 113, 217, 218, 306, 407, 424, 437, 438, 439, 

449, 457, 458, 469, 479 และ 495 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1             
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา CPE 216 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยเป็น “วิยุตคณิตส าหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.15   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มี           
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  PA 471   INDEPENDENT STUDY 
  1.  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  
  จากเดิม    PA 310 

   เปลี่ยนเป็น  PA 310 or PA 301 
 2.   เปลี่ยนแปลง  Curriculum Mapping      

การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และ          
รัฐประศาสนศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่              
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PA 471 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
  
6.16   คณะมนุษยศาสตร์ขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใชแ้ทนกัน 
         คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพ่ือใช้แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2      
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และเพ่ือให้นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
หลักสูตร ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
ENGL  202      ENGLISH IN PROFESSIONAL CONTEXTS ENGL 222      ENGLISH FOR FINE ARTS 

หมายเหตุ ก าหนดให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายและด้านขวา สามารถเทียบแทนกันได้ทั้งสองทาง 
 

การเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพ่ือใช้แทนกันดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า                 
คณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกันตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง อ่ืนๆ        
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  ประธานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 
3/2558 จากเดิม วันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็น วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.  
 
ปิดประชุมเวลา    17.00  น. 
 

         
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


