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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 9/2559 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและ ประธำนกรรมกำร 
  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
2. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
3. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
4. รศ.ดร.ทิพำพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย   กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง    รองคณบดี วิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉำย รักษำกำร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมกำร 
7. อ.ขนิษฐกัญญำ วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
8. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
9. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งม่ังม ี รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.พีรพล จิรำพงศ์          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร  
12. อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจำตุระ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
14. ผศ.ดร.บดินทร์  บุตรอินทร์ แทนรองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์ กรรมกำร 
15. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
16. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
17. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
18. อ.ดร.ปิติมำ ดิศกุลเนติวิทย์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
19. รศ.ดร.ปิยะลักษณ ์  พุทธวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร  
20. ผศ.กวิน ว่องวิกย์กำร แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
21. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
22. นำงสุนทรี โตวัฒน์นิมิต แทนรองคณบดี คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
23. อ.ดร.นัทมน  คงเจริญ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
24. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์           
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์และวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์  
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3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.อุษำวดี ชนสุต  อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
2. ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
3. ผศ.ดร.จีรพร เพกเกำะ อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
4. ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
5. ผศ.ดร.นงค์นุช เรืองจิตต์ อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
6. อ.ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
7. อ.เบญจมำศ ปัญญำงำม อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
8. ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขำว อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
9. อ.อุทิศ อติมำนะ อำจำรย์ประจ ำ คณะวิจิตรศิลป์ 
10. นำงพัชริภำ ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
11. น.ส.มธุรส กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
12. น.ส.ธิดำรัตน์ พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
13. น.ส.ปนัดดำ ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา    13.40   น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
 
 1.1    (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษา
 ปริญญาตรีที่เดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. ...... 

 ตำมที่วิทยำลัยนำนำชำติได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่ อง กำรเดินทำงไปศึกษำภำยใต้
โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ พ.ศ. 2559 เพ่ือก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุมัติให้
นักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เดินทำงไปศึกษำภำยใต้โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรได้พิจำรณำแล้ว มีมติดังนี้  

1. ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำร           
ลำพักกำรศึกษำของนักศึกษำที่ไปศึกษำต่ำงประเทศตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ของ
มหำวิทยำลัย และไม่นับระยะเวลำที่นักศึกษำลำพักกำรศึกษำในกำรพิจำรณำให้ได้รับเกียรตินิยม 

2. ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2559 มีมติให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผล
จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ outbound เพ่ือสนับสนุน student mobility ทั้งนี้ นักศึกษำจะยังต้องท ำ
เรื่องรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำก่อนเดินทำงไปศึกษำ 

 บัดนี้ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล กองคลัง และกองกฎหมำย ได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรยกร่ำง
ระเบียบมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเว้นค่ำธรรมเนียมรักษำสถำนภำพนักศึกษำส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรีที่
เดินทำงไปศึกษำหรือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ณ สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ พ.ศ. ......  และได้น ำเสนอให้
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คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 
5 สิงหำคม 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

      ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลมีข้อสังเกตว่า (ร่าง) ประกาศดังกล่าวไม่ได้
ก าหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาส าหรับผู้ที่เดินทางไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ดังนั้น หากคณะท าเรื่องเสนอขออนุมัติให้นักศึกษา
เดินทางไปศึกษาทีต่่างประเทศในกรณีดังกล่าว ขอให้ระบุว่า “ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา” 
ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง     
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       

ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 784 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 
นั้น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์ ได้แจ้งขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม หน้ำ 3 วำระที่ 1.4 โดย
ขอให้ปรับแก้ไขข้อควำมในย่อหน้ำที่ 2 ดังนี้ 

จากเดิม   “ทั้งนี้  คณะพยำบำลศำสตร์ได้หำรือที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่คณะพยำบำลศำสตร์แจ้งขอก ำหนด
กระบวนวิชำที่อยู่ในรำยชื่อกระบวนวิชำที่ได้รับแจ้งจำกวิทยำลัยนำนำชำติ คือ ANI 100 ไว้ใน
โครงสร้ำงหลักสูตรแล้ว แต่ได้รับแจ้งจำกวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นผู้สอน                
กระบวนวิชำว่ำ ไม่สำมำรถเปิดสอนได้ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย” 

เปลี่ยนเป็น “ทั้งนี้  คณะพยำบำลศำสตร์ได้หำรือที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่คณะพยำบำลศำสตร์ได้แจ้งไปยังวิทยำลัย
นำนำชำติซึ่งเป็นผู้ประสำนงำนกำรเปิดสอนกระบวนวิชำส ำหรับหลักสูตรนำนำชำติ ว่ำขอให้เปิดสอน
กระบวนวิชำ ANI 100 ตำมวัน เวลำ ที่ระบุไว้ในเอกสำรประกอบกำรประชุม ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับแจ้ง
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำทำงวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ไม่สำมำรถเปิดสอนกระบวนวิชำ ANI 
100 ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดได้ โดยที่วิทยำลัยนำนำชำติไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่ำวให้คณะฯ ได้รับทรำบ
อย่ำงเป็นทำงกำรแต่อย่ำงใด จึงท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรและส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษำ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตรนำนำชำติ จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรเรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปส ำหรับหลักสูตรนำนำชำติ” 

 เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

 
6.1   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่                  
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  KOR 111 Korean Listening and Speaking 1 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  None  
   เปลี่ยนเป็น KOR 101 

2) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2.  PSY 329 Forensic Psychology 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่ 
  เสนอต่อที่ประชุม 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา KOR 111  และ PSY 329  โดยให้มี               
ผล บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 

6.2    คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย   
         ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้   
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.อ.ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ * 
 

1.อ.ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ * 
 

- ปร.ด. (กำรจัดกำรมรดกทำง
สถำปัตยกรรมกับกำรท่องเที่ยว), 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 2555 

- ศศ.ม. (กำรจดักำรอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 

- บธ.บ. (กำรจัดกำรกำรโรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว), มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2541 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

-  
2.อ.อนัญญำ รัตนประเสริฐ * 
   
 

2.อ.อนัญญำ รัตนประเสริฐ * 
   
 

- M.A (International Hotel and 
Tourism Management), Schiller 
University,1993 

- ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัย
พำยัพ, 2528  

3. รศ.ดร.ทักษณิำ  คุณำรักษ ์
     
 

3. อ.ดร. สุประภา สมนักพงษ ์
  

- ปร.ด. (กำรจัดกำรมรดกทำงสถำปตัยกรรม
กับกำรท่องเที่ยว), มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 
2556 

- ศศ.ม. (กำรบรหิำรงำนวัฒนธรรม),                
วิทยำลัยนวัตกรรม มหำวิทยำลยัธรรม-
ศำสตร,์ 2548 

- วท.บ. (วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2547 

 
 

4. อ.ดร.ศรันภัทร  วงศ์พุฒิ 
 

4. อ.ดร.ศรันภัทร  วงศ์พุฒิ 
 

-  Ph.D. (Cultural Heritage 
Management), University of York, 
United Kingdom, 2012 

-  M.A. (Archaeological Heritage 
Management), University of York, 
United Kingdom, 2007 

- B.A. (Archaeology), University 
College London, United Kingdom, 
2006 

5. อ.พรนิภำ  บรรจงมณ ี
 
 
 
 

5. อ.ยุทธศักดิ ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ 
                       

- Master of Tourism, University of 
Otago, New Zealand, 2011  

- Post Graduate Diploma of Tourism, 
University of Otago, New Zealand, 
2003 

- Post Graduate Diploma of 
International Studies, International 
Pacific College, New Zealand, 2002 

- ศศ.บ (ประวัติศำสตร์), มหำวิทยำลัย    
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพ, 
2538 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 
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ทั้งนี้ ผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์แจ้งที่ประชุมว่ำ คณะมนุษยศำสตร์ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของ
หลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1              
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556  โดยใหมี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.3   คณะมนุษยศาสตร์ขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

 ตำมที่คณะมนุษยศำสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557  โดยได้ปรับกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำในหมวดวิชำเฉพำะ เพ่ือให้มีควำม
เหมำะสมกับระดับของผู้เรียนมำกขึ้น นั้น 
 คณะมนุษยศำสตร์ประสงค์ขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน  เพ่ือให้นักศึกษำในหลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 
2552)  และนักศึกษำที่ย้ำยมำจำกต่ำงคณะ สำมำรถเข้ำศึกษำในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ได้ และขอให้มี             
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
TFL 101   Thai in Everyday Life 1 3(3-0-6) 
TFL 102   Thai in Everyday Life 2 3(3-0-6) 

  TFL 103   Basic Thai for Foreigners 1              6(6-0-12) 
 

TFL 201   Listening and Speaking Thai 1 3(3-0-6) 
TFL 202   Listening and Speaking Thai 2 3(3-0-6) 
TFL 203   Listening and Speaking Thai 3 3(3-0-6) 

  TFL 105   Basic Listening and Speaking in Thai  3(3-0-6) 
  TFL 106   Intermediate Listening in Thai    3(3-0-6) 
  TFL 107   Intermediate Speaking in Thai           3(3-0-6) 

TFL 301   Reading and Writing  Thai 1 3(3-0-6) 
TFL 302   Reading and Writing Thai 2 3(3-0-6) 
TFL 303   Reading and Writing Thai 3 3(3-0-6) 

  TFL 108   Basic Reading and Writing in Thai     3(3-0-6) 
  TFL 109   Intermediate Reading in Thai   3(3-0-6) 
  TFL 110   Intermediate Writing in Thai  3(3-0-6) 

หมายเหตุ :  ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซา้ยแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่านั้น โดยใหม้ีผลบังคับใช้ตั้งแต ่
                ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ  และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
6.4   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ ดังนี้ 

1.  ENGR 104 Engineering Drawing     
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping   

ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 



7 
 
 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์       
ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

2. EE 282      Fundamentals of Electrical Engineering   
 1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  PHYS 106 
   เปลี่ยนเป็น PHYS 106 or PHYS 123 
 2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์       
ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศำสตร์แจ้งที่ประชุมว่ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้
ของกระบวนวิชำ ENGR 104  จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ 
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGR 104  และ EE 282 โดยให้มีผลบังคับ
ใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
      
6.5   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่      

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 22 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ARCS  121    Aesthetics in Architecture 1    3(3-0-6) 
  Pre :   None 

2. ARCS  122    Aesthetics in Architecture 2    3(3-0-6) 
  Pre :   ARCS  121    

3. ARCS  123    History and Theory in Architecture 1    3(3-0-6) 
  Pre :   None    

4. ARCS  124    History and Theory in Architecture 2    3(3-0-6) 
  Pre :   ARCS  123    

5. ARCS  131    Architectural Technology 1    4(3-2-7) 
  Pre :   PHYS 183    

6. ARCS  211    Alternative Architectural Design Studio 1    5(0-10-5) 
  Pre :   ARCT  112    

7. ARCS  212    Alternative Architectural Design Studio 2    5(0-10-5) 
  Pre :   ARCS  211    
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8. ARCS  231    Architectural Technology 2    4(3-2-7) 
  Pre :   ARCS 131 

9. ARCS  232    Architectural Technology 3    4(3-2-7) 
  Pre :   ARCS 231 

10. ARCS  270    Introduction to Urban and Community    3(3-0-6) 
  Pre :   None 

11. ARCS  311    Alternative Architectural Design Studio 3    5(0-10-5) 
  Pre :   ARCS  212    

12. ARCS  312    Alternative Architectural Design Studio 4    5(0-10-5) 
  Pre :   ARCS  311    

13. ARCS  330    Architectural Lighting Design      3(2-2-5) 
  Pre :   ARCS  231 and ARCT 334  

14. ARCS  331    Architectural Technology 4    4(3-2-7) 
  Pre :   ARCS 232 

15. ARCS  332    Architectural Technology Design Integration    1(0-3-0) 
  Pre :   ARCS 331 

16. ARCS  400    Presentation of Architectural Visualization by Computer 3(1-4-4) 
  Pre :   ARCS 301 

17. ARCS  401    Simulation of Architectural Model by Computer    3(1-4-4) 
  Pre :   ARCS 301 

18. ARCS  430    Architectural Acoustic Design Details    3(3-0-6) 
  Pre :   ARCS 330 and ARCS 331 

19. ARCS  431    Indoor Environmental Quality    3(3-0-6) 
  Pre :   ARCS 330   

20. ARCS  470    Techniques and Principles of Architectural Conservation 3(3-0-6) 
  Pre :   ARCS 371   

21. ARCS  471    Individual Study of Cultural Environment in Urban and  3(3-0-6) 
  Community       

  Pre :   ARCS 371   

22. ARCS  490    Independent Study in Alternative Architectural Design 6 Credits 
  Pre :   ARCS 312  

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ARCS 121, 122, 123, 124, 211, 212, 232, 270, 311, 312, 
330, 331, 332, 400, 401, 430, 431, 470, 471 และ 490 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ARCS 131 และ 231 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา ให้
สอดคล้องกับเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และลักษณะหน่วยกิตกระบวนวิชา ซึ่งก าหนดให้มี
ชั่วโมงเรียนแบบปฏิบัติการด้วย 

 
6.6  คณะนิติศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่      

 คณะนิติศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่              
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. LAW 473    Chinese Law     3(3-0-6) 
  Pre :   LAGE 100 or LAGE 101 or LAW 103 

2. LA 405   Introduction to the Roman Law    3(3-0-6) 
  Pre :   LAGE 100 or LAGE 101 or LAW 103 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรส่วนงำนคณะนิติศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที ่5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา LAW 473   และ LA 405  โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 

6.7   คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา    

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1.  เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ ดังนี้ 
1. BIOL 260    Systematics and Biodiversity    4(3-3-6) 
  Pre :   BIOL 102 and BIOL 104 

2. BIOL 311    Cell and Molecular Biology    4(3-3-6) 
  Pre :   BIOL 102 and BIOL 104; or BIOL 112 

3. BIOL 484    Restoration Ecology    3(2-3-4) 
  Pre :   BIOL 371 

กำรเปิดสอนกระบวนวิชำ  ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์      
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  BIOL 342 General Plant Physiology           
    1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  พฤกษสรีรวิทยำ 
   เปลี่ยนเป็น พฤกษสรีรวิทยำทั่วไป 

   2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   BIOL 102 or BIOL 112; and CHEM 204 or CHEM 206 
   เปลี่ยนเป็น  BIOL 102 and BIOL 104; or BIOL 112; and CHEM 204 or CHEM 206 

3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2.  BIOL 362 Economic Botany           
    1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  พืชที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 
   เปลี่ยนเป็น พฤกษศำสตร์เศรษฐกิจ 

   2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   BIOL 112  
   เปลี่ยนเป็น  BIOL 102 and BIOL 104; or BIOL 112  

3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping  ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 

3.  BIOL 461 Advanced Taxonomy of Flowering Plants          
    1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  อนุกรมวิธำนของพืชดอก 
   เปลี่ยนเป็น อนุกรมวิธำนชั้นสูงของพืชดอก 

   2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม   BIOL 360 or BIOL 361  
   เปลี่ยนเป็น  BIOL 361  

3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์               
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของกระบวนวิชำใหม่ และกระบวนวิชำ
ปรับปรุง  จากเดิม ต้ังแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2               
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา BIOL 260, 311  และ 484  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  BIOL 342, 362  และ 461 โดยให้ มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่           
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.8   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ พ.ศ. 2554 และนโยบำยและแผน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555–2564) รวมถึงบริบททำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 133 
หน่วยกิต  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30  หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30  หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12  หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12  หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9  หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9  หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6  หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6  หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3  หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม      3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 96  หน่วยกติ

   
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ    97 หน่วยกิต 

 2.1  วิชำแกน               27  หน่วยกิต     2.1  วิชำแกน      26 หน่วยกิต 
   2.2 วิชำเอก          ไม่น้อยกว่ำ 54  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                  34  หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชำเอกเลือก          ไม่น้อยกว่ำ 20  หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเฉพาะสาขา     ไม่น้อยกว่ำ 56 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาแกนสาขา    15 หน่วยกิต   
    2.2.2 วิชาเฉพาะสาขาบังคับ            31 หน่วยกิต 
      2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่ำ       10  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 านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
    ไม่น้อยกว่ำ        132  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
           ไม่น้อยกว่ำ        133  หน่วยกิต 

 
 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์          
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของหลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ส ำหรับกรณีที่มี
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 1 ท่ำน คือ ผศ.ดร.อุษำวดี ชนสุต มีรำยชื่อซ้ ำกับหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
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กำรสอนชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 นั้น คณะวิทยำศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่ำว โดยตัดรำยชื่อ ผศ.ดร.อุษำวดี ชนสุต ออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และได้เสนอหลักสูตรไปยัง
บัณฑิตวิทยำลัยแล้วเพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้องพิจำรณำต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามที่เสนอ  
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป ดังนี ้

1. เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาแรกเข้าของนักศึกษา และกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
ตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด จึงขอให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาทบทวนประเด็นดังกล่าวอีก            
ครั้งหนึ่ง หากวิเคราะห์แล้วพบว่าไม่มีปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ขอให้ระบุไว้ในหลักสูตรด้วย 

2. ขอให้ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ในรายของ ผศ.ดร.อุษาวดี ชนสุต ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับ
หลักสูตรอ่ืน ก่อนเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา 

 
6.9   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง    
       พ.ศ. 2559  

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  
และเนื้อหำกระบวนวิชำพ้ืนฐำนตำมเอกสำรหลักสูตร Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree 
Programs in Computer Science ที่จัดท ำขึ้นโดยองค์กร ACM/IEEE  ตลอดจนให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
- แผน 1 เพิ่มขึ้น   จำกเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 130 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 134 หน่วยกิต  
- แผน 2  เพิ่มขึ้น   จำกเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 130 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม    3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              
    แผน 1   ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต    
    แผน 2   ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเฉพำะ              
    แผน 1   ไม่น้อยกว่ำ 98 หน่วยกิต    
    แผน 2   ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน               24 หน่วยกิต     2.1 วิชำแกน      24 หน่วยกิต 
   2.2 วิชำเอก          
     แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 55 หน่วยกิต    

   2.2 วิชำเอก          
     แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 59 หน่วยกิต    



13 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 55 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับร่วม                  43 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชำเอกบังคับประจ ำแผน    
    แผน 1      3 หน่วยกิต    
    แผน 2      6 หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชำเอกเลือก          
     แผน 1   ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต    
    แผน 2   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
    

    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับร่วม                  41 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชำเอกบังคับประจ ำแผน    
    แผน 1      3 หน่วยกิต
    แผน 2      7 หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชำเอกเลือก          
     แผน 1   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต    
    แผน 2   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
    

   2.3 วิชำโท              15 หน่วยกิต     2.3 วิชำโท (ถ้ำมี)     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
    แผน 1  ไม่น้อยกวำ่ 130  หน่วยกิต    
    แผน 2  ไม่น้อยกวำ่ 130  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน 1     ไม่น้อยกวำ่ 134  หน่วยกิต    
 แผน 2     ไม่น้อยกวำ่ 135  หน่วยกิต 

 
 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของหลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560             
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.10   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
         2559  
 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงเนื้อหำของ
หลักสูตรให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตในด้ำนกำรวำงแผนในกำรท ำงำน กำรวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำ รวมถึงกำรจัดกำรในกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1) แผน 1  เคมีอุตสาหกรรมทั่วไป   
 ลดลง   จำกเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 138 หน่วยกิต  เป็น ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต  
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2) แผน 2  วิทยาศาสตร์ซิลิเกตและเทคโนโลยี   
               ลดลง   จำกเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 140 หน่วยกิต  เป็น ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม      3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              
    แผน 1   ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต    
    แผน 2   ไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ              
    แผน 1   ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต    
    แผน 2   ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน               26 หน่วยกิต     2.1 วิชำแกน      26 หน่วยกิต 
   2.2 วิชำเอก          
     แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 76 หน่วยกิต    
    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 78 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                41 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชำเอกบังคับเลือก    
    แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต    
    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชำเอกเลือก          
     แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต    
    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
    

   2.2 วิชำเอก          
     แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 73 หน่วยกิต    
    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 74 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                41 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชำเอกบังคับเลือก    
    แผน 1      17 หน่วยกิต
    แผน 2      18 หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชำเอกเลือก          
     แผน 1    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต    
    แผน 2    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต     

   2.3 วิชำโท              -ไม่ม-ี     2.3 วิชำโท (ถ้ำมี)    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
    แผน 1  ไม่น้อยกวำ่ 138  หน่วยกิต    
    แผน 2  ไม่น้อยกวำ่ 140  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน 1     ไม่น้อยกวำ่  135  หน่วยกิต    
 แผน 2     ไม่น้อยกวำ่  136  หน่วยกิต 

 
 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์                   
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของหลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1          
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560                
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เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขตารางจ านวนนักศึกษาใน มคอ. 2 ให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขหัวตาราง
เป็นปีการศึกษาเป็น 2560-2564 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
  
 
6.11   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งบริบททำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นกำร
สร้ำงหลักสูตรที่มีคุณภำพท้ังด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำนสัตววิทยำเข้ำกับศำสตร์อื่นหลำย
แขนงเพ่ือสร้ำงบัณฑิตทีมีคุณภำพ ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  เพิ่มขึ้น   จำกเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 133 
หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม      3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 
 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 97 หน่วยกิต  

 2.1  วิชำแกน               27 หน่วยกิต     2.1  วิชำแกน      27 หน่วยกิต 
   2.2 วิชำเอก           ไม่น้อยกว่ำ 54 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                37 หน่วยกิต 
      2.2.2 วิชำเอกเลือก       ไม่น้อยกว่ำ 17 หน่วยกิต 

   2.2 วิชำเอก          ไม่น้อยกว่ำ 55 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                38 หน่วยกิต 
      2.2.3 วิชำเอกเลือก          ไม่น้อยกว่ำ 17 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 านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่ำ 132  หน่วยกิต     
   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ  133 หน่วยกิต
   

 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์                 
ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559   

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของหลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป   
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว-
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
 1. ให้ตัดค าว่า “สัตววิทยา” ใน มคอ. 2 หน้าที่ 1 ข้อ 4 ออก 

2. ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดกระบวนวิชาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ใน มคอ. 2 
หน้า 20 ข้อ 2.3.2 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักศึกษาให้มากที่สุด   

 

6.12   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
         2559  

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีศักยภำพในกำร
ผลิตบุคลำกรด้ำนจุลชีววิทยำ เพื่อให้บัณฑิตสำขำจุลชีวิทยำมีควำมรอบรู้ พร้อมที่จะปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีศักยภำพ  ซึ่ง
มีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  เพิ่มขึ้น   จำกเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 138 
หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม    3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 97 หน่วยกิต  2. หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต  

 2.1  วิชำแกน               27 หน่วยกิต     2.1  วิชำแกน      27 หน่วยกิต 
   2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ 55 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                49 หน่วยกิต 
      2.2.2 วิชำเอกเลือก      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

   2.2 วิชำเอก          ไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                51 หน่วยกิต 
      2.2.3 วิชำเอกเลือก      ไม่น้อยกว่ำ  9  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 านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่ำ 133  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ   138  หน่วยกิต 
 
 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 
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 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559   

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของหลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560                
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ โดยให้ตัดค าว่า “จุลชีววิทยา” ใน มคอ.2 หน้าที ่1 ข้อ 4 ออก ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 

6.13   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
         2559  

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 และปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสังคมในปัจจุบัน รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ และกำรแข่งขันทำงวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ                 
โดยจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรแผนปกติ และแผนก้ำวหน้ำ มีจ ำนวนเท่ำเดิม คือ              
ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม    3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 95 หน่วยกิต  2. หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ   95 หน่วยกิต 

 แผนปกติ 
 2.1  วิชำแกน               28 หน่วยกิต    

 แผนปกติ 
 2.1  วิชำแกน      28 หน่วยกิต    

   2.2  วิชำเอก           ไม่น้อยกว่ำ 52 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ                 31 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก          ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 

   2.2  วิชำเอก          ไม่น้อยกว่ำ   52 หน่วยกิต    
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ                37 หน่วยกิต 
  2.2.3 วิชำเอกเลือก   ไม่น้อยกว่ำ    15 หน่วยกิต 

   2.3  วิชำโท  (ถ้ำมี)     ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
 

    2.3  วิชำโท (ถ้ำมี)      ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต          

 แผนก้าวหน้า 
 2.1  วิชำแกน               28 หน่วยกิต    

 แผนก้าวหน้า 
 2.1  วิชำแกน      28 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   2.2  วิชำเอก           ไม่น้อยกว่ำ 67 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ                 38 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกเลือก       ไม่น้อยกว่ำ 29 หน่วยกิต 

 -  กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีอื่นๆ  
  ที่เปิดสอนในภำควิชำคณิตศำสตร์ 
 - กระบวนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ อย่ำงน้อย  6 หน่วยกิต 

   2.2  วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ 67 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ                37 หน่วยกิต 
  2.2.3 วิชำเอกเลือก   ไม่น้อยกว่ำ    30 หน่วยกิต 

 -  กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีอื่นๆ  
  ที่เปิดสอนใภำควิชำคณิตศำสตร์ อย่างน้อย 18 หน่วยกิต 
  - กระบวนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต 

   2.3  วิชำโท  - ไม่มี -     2.3  วิชำโท     - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่ำ 131  หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่ำ 131  หน่วยกติ 
 
 2.    แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

3.  เพิ่มเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร โดยก ำหนดให้มีผลคะแนนกำรสอบภำษำอังกฤษเทียบเท่ำ 
TOEFL Paper-based Test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่ำ 400 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์                 
ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559   

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของหลักสูตร จากเดิม ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560            
เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้ตัดค าว่า “คณิตศาสตร์” ใน มคอ. 2 หน้าที่ 1 ข้อ 4 ออก 
2. การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ควรก าหนดให้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ 

เพิ่มเติมนอกเหนือจาก TOEFL-PBT และก าหนดระดับคะแนนให้ชัดเจน 
 

6.14   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ      
          หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป  ซึ่งมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้   
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.กัญญณฏัฐำ อิทธินิติวุฒ ิ* ผศ.ดร.กัญญณฏัฐำ อิทธินิติวุฒ ิ* - Ph.D. (Politics and International 
Relations) The University of New 
South Wales, Australia, 2013 

- M.Sc. (International Relations), The 
London School of Economics, 
University of London, United 
Kingdom, 1997 

- ร.บ. (เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2537 

อ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกลู อ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกลู * - Dr. phil., Albert-Ludwigs Universitaet 
Freiburg,Germany, 2008 

- M.A. (Social Sciences), Albert-Ludwigs 
Universitaet Freiburg and University of 
KwaZulu-Natal, Germany, 2004 

- นศ.บ. (ประชำสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543 

อ.ผณติำ  ไชยศร * อ.อัจฉรียา สายศิลป ์ - ศศ.ม. (ภูมภิำคศึกษำ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2551 

- ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์), 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2543 

อ.นรุตม์  เจริญศร ี อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ - Ph.D. (Political Science), 
Washington State University,  
U.S.A., 2004 

- M.A. (Criminal Justice), Washington 
State University, U.S.A., 2000 

- ร.บ., จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2540 
อ.เบญจมำศ นิลสุวรรณ์ * อ.ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน ์ - Doctorat en Droit, Nice University,  

France, 1987 
- D.E.A., Aix-Marseille III University, 

France, 1982 
- ร.บ. (ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ), 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2519 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน-
ศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1      
ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป ตามทีเ่สนอ โดยให้คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนบผลงานทางวิชาการ
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ที่เกี่ยวข้องของ อ.อัจฉรียา สายศิลป์ เพิ่มเติม และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่ มีคุณวุฒิไม่สอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

6.15   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
         2559  

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำสื่อศิลปะและกำรออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยได้ปรับปรุงเนื้อหำของ
หลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะ โดย
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น  จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 138  หน่วยกิต  เปลี่ยนเป็น             
ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม    3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ             ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต  2. หมวดวิชำเฉพำะ             ไม่น้อยกว่ำ     105 หน่วยกิต 

 2.1  วิชำแกน               27 หน่วยกิต     2.1  วิชำแกน      -เหมือนเดิม- 
   2.2 วิชำเอก         ไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                57 หน่วยกิต 
      2.2.2 วิชำเอกเลือก         ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 

   2.2 วิชำเอก         ไม่น้อยกว่ำ 78 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ                60 หน่วยกิต 
      2.2.3 วิชำเอกเลือก  ไม่น้อยกว่ำ    -เหมือนเดิม- 

   2.3 วิชำโท      -ไม่ม-ี              2.3 วิชำโท     -เหมือนเดิม- 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่ำ 138 หน่วยกิต     
            

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต    
   

 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและ
การออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขหลักสูตรก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ควรปรับแก้ไขผลบังคับใช้ของหลักสูตรเป็นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษารหัส 
59.... ขออนุมัติใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560    
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2. ให้พิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1ท่าน คือ อ.อ านวย  กันทะอินทร์ ซึ่งมี
รายช่ือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ าซ้อนกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 

 
6.16   คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่           
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

VM 644    Equine Practice-Clerkship     
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping   

ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์         
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 644 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่                       
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.17   คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554  
ดังนี้ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 ขอยกเลิกกำรแบ่งกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 4 กลุ่ม ของหลักสูตรแผน 2 กำรจัดกำร เพื่อเปิดโอกำสให้
นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนกระบวนวิชำเอกเลือกที่มีอยู่เดิมและกระบวนวิชำที่จะเปิดสอนใหม่ในอนำคตได้อย่ำง
หลำกหลำยตำมควำมสนใจของนักศึกษำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559             
เป็นต้นไป ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
แผน 2  กำรจัดกำร 
2.2.2  วิชำเอกเลือก   ไม่น้อยกว่ำ  18  หน่วยกิต 

แผน 2  กำรจัดกำร 
2.2.2  วิชำเอกเลือก   ไม่น้อยกว่ำ  18  หน่วยกิต 

2.2.2.1  กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
2.2.2.2  กลุ่มธุรกิจบริกำร 
2.2.2.3  กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์และพฤติกรรมองค์กำร 
2.2.2.4  กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

ให้ เลือกเรียนกระบวนวิชาในกลุ่มการจัดการ 
(บธ.กจ.) นอกเหนือจากกลุ่มกระบวนวิชาเอกบังคับ โดยให้
เลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต        

 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 
 

2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.วรรณัย  สายประเสริฐ * 
                    

1. อ.ดร.เขมกร  ไชยประสิทธิ์ * - ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ (กำรจัดกำรควำมรู้),
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2552 

- บริหำรธรุกิจมหำบณัฑติ, 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2544 

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
   (วิศวกรรมอุตสำหกำร),  
 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2540   

2. อ.เอก  บุญเจือ * 2. อ.เอก  บุญเจือ * - กำรตลำดมหำบัณฑิต หลักสตูรนำนำชำติ, 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2543 

- ศิลปศำสตรบณัฑิต (ภำษำญี่ปุ่น), 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2537 

3. อ.นันทนา  ค านวน 3. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล * - Ph.D.(Individual Program of Study-
Communication), Ohio University, 
USA, 2009 

- M.A.(Southeast Asian Studies), Ohio 
University, USA, 2008 

- M.B.A.(Finance), Eastern Michigan 
University, USA, 1996 

- เศรษฐศำสตรบณัฑติ, 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2537 

4. อ.ด ำรงศักดิ์  นภำรตัน ์ 4.  อ.ด ำรงศักดิ์  นภำรัตน ์ - วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ (เทคโนโลยี
สำรสนเทศ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ , 
2545   

- บริหำรธรุกิจบัณฑิต, 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ , 2539 

5. อ.นิตยา  วัฒนคุณ 5. อ.กอบลาภ  จันทรศัพท์ - Master in Entrepreneurship and 
Innovation (Professional), University 
of Luxembourg, Luxembourg, 2015 

- บริหำรธรุกิจบัณฑิต (กำรจดักำรธรุกิจ
และภำษำอังกฤษ), มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2555 

 6.  รศ.อรพณิ  สันติธรีำกุล - M.B.A. (Management), City 
University, USA, 1985 

- วิทยำศำสตรบัณฑิต (จิตวิทยำ), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2525 

 7.  อ.ธีศิษฎ์  เอื้อธนำพงศ ์ - M.Sc. (Financial Decision Analysis), 
University of Portsmount, United 
Kingdom, 2011 

- B.A. (Economics), University of 
Victoria, Canada, 2003 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 8.  อ.ดร.วรัทยำ  แจ้งกระจ่ำง - Ph.D. (International Economics), 
Hitotsubashi University, Japan, 
2011 

- B.A. (Economics), University of 
Victoria, Canada, 2003 

 9.  อ.รตมิำ  ศรีสมวงค์ - กำรจัดกำรมหำบณัฑติ (กำรตลำด), 
มหำวิทยำลยัมหิดล, 2555 

- บริหำรธรุกิจบัณฑิต, 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2558 และครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 
 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ราย คือ อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล มีรายชื่อซ้ ากับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งคณะบริหารธุรกิจแจ้งว่า หลักสูตรดังกล่าวอยู่
ระหว่างด าเนินการเสนอขอปิดหลักสูตร 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ  และให้ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 1 ท่าน คือ อ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล ซึ่งมีรายชื่อซ้ ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

 

6.18   คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไปดังนี้ 

-  PDT 491        Research Project 1     
    1.  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม   Fourth year standing 
   เปลี่ยนเป็น  PDT 316 and PDT 430  

   2.  ขอก ำหนดให้อักษร “P” ในกำรวัดและประเมินผล 
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 3.  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร       
โดยกำรแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2559  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PDT 491 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่               
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป     
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ    

7.1   การก าหนดรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประธำนที่ประชุมได้แจ้งขอควำมร่วมมือทุกคณะที่จัดท ำหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ได้ท ำกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้ถูกต้อง 
และสอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558  ก่อน
จัดส่งมำยังส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำต่อไป  

7.2 การก าหนดตารางสอบกลางภาค   

ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์ได้หำรือท่ีประชุมเก่ียวกับปัญหำเรื่องกำรจัดสอบกลำงภำค  เนื่องจำกบำงกระบวนวิชำ
ไม่ได้ก ำหนดวันและเวลำสอบกลำงภำคไว้ในตำรำงสอบกลำงภำค เพ่ือให้นักศึกษำได้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ลงทะเบียนกระบวนวิชำ โดยมำแจ้งภำยหลังจำกท่ีนักศึกษำได้เข้ำชั้นเรียนไปแล้ว จึงท ำใหห้ลำยกระบวนวิชำมีวันสอบ
กลำงภำคตรงกัน ซึ่งปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อนักศึกษำ โดยนักศึกษำต้องท ำเรื่องขอเลื่อนสอบกลำงภำค หรือขอ
ถอนกระบวนวิชำเนื่องจำกมีเวลำสอบตรงกับกระบวนวิชำอ่ืน ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำหำแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำตำรำงสอบกลำงภำคเพ่ือให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ
ทุกกระบวนวิชำถือปฏิบัติตรงกัน ซึ่งประธำนที่ประชุมเห็นว่ำควรหำข้อมูลในเรื่องดังกล่ำวเพ่ิมเติมและให้น ำเสนอ             
ที่ประชุมพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง  
 
ปิดประชุมเวลา    16.35    น. 
 
 
 เทพพร  สุค ำวัง พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (รองศำสตรำจำรย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
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