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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4/2560 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน  2560 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี 
  ฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดี 
   ฝ่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง    รองคณบดี วิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี      กรรมกำร 
7. นำยประพัฒน์ พิละกันทำ    แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
8. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
9. อ.ดร.มุกดำวรรณ ศักดิ์บุญ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์          กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.อรรณพ วงศ์เรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยจัดกำรศึกษำวิศวกรรมและประกันคุณภำพ 
    คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
12. อ.ดร.ปิลันธนำ ฐำปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
13. นำงอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
14. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร 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. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
19. รศ.ดร.ปิยะลักษณ ์ พุทธวงศ ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรระดับปริญญำตร ีคณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร  
20. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
21. นำงสุนทรี โตวัฒน์นิมิต แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
22. นำยประธำน  สันทิศ  แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์                             กรรมกำร 
23. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย    
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์   
3. รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์   
4. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์   
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5. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรระดับปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์    
6. คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
7. รักษำกำรรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.พิกุล   อิทธิหิรัญวงศ์ อำจำรย์ประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
2. ผศ.ดร.พจนำ พิชิตปัจจำ อำจำรย์ประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
3. อ.ธีรัช   ปัญโญ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
4. ผศ.วลัยพร   กำญจนกำรุณ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
5. นำงพัชริภำ   ศิริอำชำรุ่งโรจน์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. น.ส.ธิดำรัตน์   พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7. น.ส.มธุรส   กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8. น.ส.ปนัดดำ   ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา    13.40    น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
        2559  และสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ตำมที่มหำวิทยำลัยได้เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  และหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สกอ. พิจำรณำรับทรำบ
กำรอนุมัติหลักสูตร นั้น  

สกอ. ได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่ำว ตำมบันทึกที่ ศธ 0506(4)/2530  ลงวันที่ 10 มีนำคม 2560 โดยแจ้งให้
มหำวิทยำลัยพิจำรณำทบทวนและปรับแก้ไขรำยละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 เนื่องจำก สกอ. ได้พิจำรณำแล้วมีข้อสังเกตว่ำ มหำวิทยำลัยจัด
หลักสูตรเป็น 2 รูปแบบ คือ หลักสูตรปกติและหลักสูตรแบบก้ำวหน้ำ โดยหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  จัดกำรศึกษำหลักสูตรปกติ จ ำนวน 135 หน่วยกิต และแบบก้ำวหน้ำ จ ำนวน 137 หน่วยกิต 
ส่วนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จัดกำรศึกษำ
หลักสูตรปกติ จ ำนวน 132 หน่วยกิต และแบบก้ำวหน้ำ จ ำนวน 135 หน่วยกิต  ซึ่งโครงสร้ำงหลักสูตรปริญญำตรีแบบ
ก้ำวหน้ำของทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่ำว ไม่สอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. 2558   ที่ก ำหนดให้ต้องเรียนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำในหมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต ซึ่งต้อง
จัดเพ่ิมเติมจำกหลักสูตรปกติ  

     ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.2 การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย และการประชุมสหกิจศึกษาโลก 

  รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรจัดงำน
วันสหกิจศึกษำไทย ครั้งที่ 8 และกำรประชุมสหกิจศึกษำโลก ครั้งที่ 20 ดังนี้ 



3 
 
 

 การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และเครือข่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำสหกิจศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
ภำคเหนือตอนบน ซึ่งมีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ำย ร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดงำนวันสหกิจศึกษำไทย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 
มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหำร คณำจำรย์ และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียน
เข้ำร่วมงำนดังกล่ำว ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.coop-ed-uncen.com/news.php โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลงทะเบียน  

 การประชุมสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) 

สมำคมสหกิจศึกษำโลก (World Association for Cooperative Education : WACE ) ร่วมกับสมำคม    
สหกิจศึกษำไทย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มหำวิทยำลัยสยำม มหำวิทยำลัยศรีปทุม  บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตัล
(ประเทศไทย) เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสหกิจศึกษำโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ในวันที่ 4-8 
มิถุนำยน 2560  ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.waceinc.org/worldconf2017/ โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนร่วมงำนคนละ  200 ดอลลำร์สหรัฐ  

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าหนังสือแจ้งรายละเอียดการจัดงานดังกล่าวไปให้ทุกคณะทราบด้วย  ทั้งนี้ หาก
บุคลากรและนักศึกษาของคณะประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์
โดยตรง 

 
1.3 แนวทางการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่กระบวนวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแจ้งที่ประชุมว่ำ ตำมหนังสือของ สกอ. ที่ 
ศธ 0506(1)/ว 460 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2560  เรื่อง แนวทำงกำรน ำเสนอมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และกำรกระจำย
ควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดให้
มี 2 แนวทำงในกำรน ำเสนอมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำก
หลักสูตรสู่รำยวิชำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  ดังนี้ 

1. แนวทางที่ 1  เป็นแนวทำงเดิมที่มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรมำแล้ว คือ ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ในหลักสูตรที่
สอดคล้องกับปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และที่อ้ำงอิงเชื่อมโยงได้กับผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ หรือตำมมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ (มคอ. 1) และน ำผลกำรเรียนรู้ดังกล่ำวไปจัดท ำ
แผนกระจำยควำมรับผิดชอบกับกระบวนวิชำวิชำต่ำงๆ ในหลักสูตรโดยตรง 

2. แนวทางที่ 2  ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และน ำ
ผลกำรเรียนรู้ดังกล่ำวไปจัดท ำแผนกระจำยควำมรับผิดชอบกับกระบวนวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร และต้องมีกำรชี้แจงหรือ
จัดท ำตำรำงเพ่ิมเติมให้เห็นว่ำ ผลกำรเรียนรู้ที่จัดท ำขึ้นนั้นมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงหรืออ้ำงอิงได้กับผลกำรเรียนรู้อย่ำง
น้อย 5 ด้ำน ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิหรือตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ (มคอ. 1)  

 แนวทางท่ี 2 เป็นแนวทางส าหรับหลักสูตรที่ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอ่ืน เช่น AUN, ABEST 
21, WASHINGTON  ACCORD, ABET  เป็นต้น  ซึ่งขณะนี้มีบางหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
ด าเนินการไปแล้ว  และมีบางหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       

ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2560 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 149 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2560 นั้น 

คณะกรรมกำรฯ ไดแ้จ้งผลกำรพิจำรณำ โดยขอให้เพ่ิมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1 ท่ำน คือ ผศ.ดร.พจนำ  
พิชิตปัจจำ  ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรได้ปรับแก้ไขรำยงำนกำรประชุมตำมที่เสนอเรียบร้อยแล้ว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

  เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง         -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น       -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา 
 

 6.1.1   การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

 คณะบริหำรธุรกิจ และคณะมนุษยศำสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 คณะบริหารธุรกิจ 
- ACC 181 Accounting for Non Accountants   3(3-0-6) 

   Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำ  ACC 181 ในครำว
ประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

 คณะมนุษยศาสตร์ 
1. PHIL 151   Reasoning              3(3-0-6) 

   Pre :  None 

2. PHIL 152 Ethics for Good Quality of Life     3(3-0-6) 
   Pre :  None 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ACC 181 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ทบทวนหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ข้อที่ 4.1 และ 5.1 ปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับ ก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHIL 151 และ 152 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะว่า กระบวนวิชา PHIL 151 ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในทางที่ผิด (Logical 
Fallacy) ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะได้ว่าเหตุผลท่ีใช้นั้นเป็นเหตุผลที่ถูกหรือผิด  

 
 6.1.2   คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ  ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ จ ำนวน 5 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) ACC 182 Fundamental Accounting for Business    3(3-0-6) 
    Pre :  None 

2) ACC 183 Financial Accounting for Business    3(3-0-6) 
    Pre :  ACC 101 

3) ACC 281 Elementary Taxation      3(3-0-6) 
    Pre :  None 

4) ACC 283 Managerial Accounting for Business Decision   3(3-0-6) 
    Pre :  ACC 104 or ACC 106 or consent of the department 

5) ACC 284 Managerial Accounting for Service Business   3(3-0-6) 
   Pre :  ACC 182 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน  1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป คือ 

-  FINA 211 Business Finance 1    
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

           จากเดิม  ACC 100 
           เปลี่ยนเป็น  ACC 100 or ACC 101 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ACC 182, 183, 281, 283 และ 284 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่            
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2.  เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา FINA 211 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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 6.1.3   คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะเศรษฐศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

-  ECON 326      ASEAN Economy in the Global Economic Context    
1.  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  None 
   เปลี่ยนเป็น ECON 100 or ECON 102 or ECON 106 

2. เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 
Mapping ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ECON 326 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.4   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1.  JA 203      Intermediate Japanese 1    
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  JA 102 or JA 114 
   เปลี่ยนเป็น JA 102 or JA 104 or JA 114 

2. JA 351      History of Japanese Literature 1    
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  JA 222 
   เปลี่ยนเป็น JA 204 or JA 222   

2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่  
      เสนอต่อที่ประชุม 

3. JA 421      Written Communication in Japanese    
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  JA 323 
   เปลี่ยนเป็น JA 323 or JA 326 

4. JA 435      Japanese Conversation in Business   
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  JA 332 
   เปลี่ยนเป็น JA 232 and JA 236; or JA 332  

5. JA 438      Japanese for the Thai Tourist Industry     
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1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
  จากเดิม  Japanese for the Thai Tourist Industry     
  เปลี่ยนเป็น Japanese for Tourism 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
  จากเดิม  JA 332 
   เปลี่ยนเป็น JA 232 and JA 236; or JA 332   

6. JA 498      Cooperative Education   
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  Fourth year standing; for majors only 
   เปลี่ยนเป็น JA 342 or JA 352 or JA 372; and JA 395 or JA 495 

7. JA 499      Seminar in Japanese    
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  JA 441 or JA 451 or JA 471   
   เปลี่ยนเป็น Fourth year standing; for Japanese majors only and consent 
      of the division 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา JA 203, 351, 421, 435, 438, 498 และ 499 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 
 
 6.1.5   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่        

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1.  EE 281  Fundamentals of Electronic Circuits for Information   3(3-0-6) 
   Systems and Network Engineering     
   Pre :  ISNE 130 

2.  ISNE 102  Basic Computer Programming for Information Systems  3(1-6-2) 
   And Network Engineering 
   Pre :  None 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา EE 281 และ ISNE 102 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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 6.1.6   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. PA 203      Human Resource Management     
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุม 
2. PA 304      Public Policy and Policy Development      

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุม 

3. PA 306      Financial and Supply Management      
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

  จากเดิม  Financial and Supply Management    
     กำรบริหำรงำนคลัง 
   เปลี่ยนเป็น Public Finance Administration 
      กำรบริหำรงำนคลังสำธำรณะ 

2)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

4. PA 307      Strategic Management       
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ         

ที่ประชุม  
5. PA 352     Conflict Management      

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 
Mapping  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

6. PA 431      Governmental Budgeting       
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุม 
7. PA 470      Cooperative Education in Public Administration      

1) เพ่ิมกำรวัดและประเมินผลด้วยอักษรล ำดับขั้น P  
2) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงสหกิจศึกษำ 

  จากเดิม  480  ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น 560  ชั่วโมง 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน
ศำสตร์  ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PA 203, 304, 306, 307, 352, 431 และ 470 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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 6.1.7   คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ  ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1) AEC 391 Professional Skill Training in Agricultural Economics         3(0-18-0) 
  Pre :  AGRI 290 

2) ABM 391 Professional Skill Training in Agribusiness          3(0-18-0) 
  Pre :  AGRI 290 

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน  1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นต้นไป 

- AEC  498 Seminars    
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

           จากเดิม  Seminars 
       สัมมนำ 
           เปลี่ยนเป็น  Seminar 2 
       สัมมนำ 2 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
           จากเดิม  Fourth year standing 

           เปลี่ยนเป็น  AEC 497 and fourth year standing 
3)  เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 

Curriculum Mapping  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา AEC 391 และ ABM 391  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

1  ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา AEC 498 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.8   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา      

 คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 5 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. MPT 243      Unit Operations in Marine Product Technology    
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
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  จากเดิม  PHYS 111 and MATH 104 
   เปลี่ยนเป็น MATH 103 and PHYS 111; or PHYS 123 

2. MPT 341      Chilling and Freezing of Marine Products    
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  MPT 241 
   เปลี่ยนเป็น MPT 241 or MPT 244 

3. MPT 342      Thermal Processing of Marine Products    
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  MPT 241 
   เปลี่ยนเป็น MPT 241 or MPT 244 

4. MPT 343      Marine Product Development    
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  MPT 241 
   เปลี่ยนเป็น MPT 241 or MPT 244 

5. MPT 464      Fish Mince Product Technology    
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

  จากเดิม  MPT 241 or FST 302 or PDT 321 
   เปลี่ยนเป็น MPT 241 or MPT 244 or FST 302 or PDT 321 

กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MPT 243, 341, 342, 343 และ 464 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.1.9   คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่        

 คณะสัตวแพทยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- VM 319 Veterinary Diagnostic Imaging 2(1-3-3) 
 Pre :  Third year standing; for veterinary medicine students 
  

กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสัตวแพทยศำสตร์  ในครำว
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา VM 319 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร 

 6.2.1   คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง  
                 พ.ศ. 2560 

 คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ควำมทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้   

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป และหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม  ไม่น้อยกว่ำ 145 หน่วยกิต  เป็น  ไม่น้อยกว่ำ 141 
หน่วยกิต  ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                       36 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    15 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร ์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรูผ้่ำนกิจกรรม                 3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรูผ้่ำนกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ              ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ             ไม่น้อยกว่ำ   105 หน่วยกิต  

   2.1 วิชำแกน               37 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก         ไม่น้อยกว่ำ 51 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ                24 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชำเอกบังคับประจ ำกลุ่มวชิำ       9 หน่วยกิต  
  2.2.3 วิชำเอกเลือก          ไม่น้อยกว่ำ  18 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน       36 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก          ไม่น้อยกว่ำ 54 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรยีนกลุ่มวิชำสหกิจ หรือกลุ่มวิชำสัมมนำ 

ก. กลุ่มวิชำสัมมนำ 
2.2.1 วิชำเอกบังคับ                 33 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชำเอกบังคับประจ ำกลุ่มวชิำ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชำเอกเลือก         ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต 

  ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
2.2.1 วิชำเอกบังคับ                36 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชำเอกบังคับประจ ำกลุ่มวชิำ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชำเอกเลือก          ไม่น้อยกว่ำ  12 หน่วยกิต 

    2.3 วิชำโท     ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต              2.3 วิชำโท    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต        3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต        
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 145  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต  

 2.   แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์  ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะมนุษยศาสตร์
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 6.2.2   คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน 4 หลักสูตร 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 4 หลักสูตร  โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560  ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2553   

 ขอเพิ่มกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และกลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5306... ถึงรหัส 5706... ที่
เรียนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได้เลือกเรียนกระบวนวิชำเพ่ิมมำกขึ้น ดังนี้  

1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ  
- HUGE 100 Usage of the Thai Language   3(3-0-6)          
- FINA   101 Finance for Daily Life          3(3-0-6)          

2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ  
- SC 114   Environmental Science in Today’s World 3(3-0-6)          
- STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work 3(2-2-5)          
- AGRI 110   Technology Development and Global Change 3(3-0-6)          
- NGGE 113   Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 3(3-0-6)          

 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 

พ.ศ. 2558   

  ขอเพิ่มกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และกลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5806... เป็นต้นไปที่เรียนใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  ได้เลือกเรียนกระบวนวิชำเพ่ิมมำกขึ้น ดังนี้  

1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ  
- HUGE 100 Usage of the Thai Language   3(3-0-6)          
- FINA   101 Finance for Daily Life          3(3-0-6)          

2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ  
- SC 114   Environmental Science in Today’s World 3(3-0-6)          
- STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work 3(2-2-5)          
- AGRI 110   Technology Development and Global Change 3(3-0-6)          
- NGGE 113   Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 3(3-0-6)          
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3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558   

  ขอเพิ่มกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และกลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5806... เป็นต้นไป ที่เรียนใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้เลือกเรียนกระบวนวิชำเพ่ิมมำกขึ้น ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ  
-   LS 103 Information Literacy and Information Presentation    3(3-0-6)        

   
2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ  

- AGRI 110   Technology Development and Global Change    3(3-0-6)  
         

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2558   

  ขอเพิ่มกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และกลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้นักศึกษำรหัส 5806... เป็นต้นไป ที่เรียนใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้เลือกเรียนกระบวนวิชำเพ่ิมมำกขึ้น ดังนี้  

1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ 
-  LAGE 100 Law and Modern World        3(3-0-6)        
-  MC 100 Introduction to Communication        3(3-0-6)        
-  MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business       3(3-0-6)        

   
2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ  

- AGRI 110    Technology Development and Global Change    3(3-0-6)    
       

 กำรปรับปรุงหลักสูตรทั้ ง 4 หลักสูตร ได้ผ่ ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย จ านวน 4 หลักสูตร โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2553  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2558  
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 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์แจ้งว่ายังไม่พร้อมจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา  NGGE 113 ให้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 จึง
ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ตัดกระบวนวิชา NGGE 113 ออกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ
หลักสูตรดังกล่าว และขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ท าหนังสือสอบถามไปยังคณะที่รับผิดชอบกระบวนวิชาที่น ามา
บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรได้หรือไม่ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 6.2.3    คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตร 
           นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ และสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ แต่
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีจ ำนวนเท่ำเดิม คือ  ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   32 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร    12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต  

1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต                                              
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกิต   1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกิต   1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ                ไม่น้อยกว่ำ 93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ                  ไม่น้อยกว่ำ   93 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน                          24 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน                      24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก                     ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต  2.2 วิชำเอก            ไม่น้อยกว่ำ 69 หน่วยกิต 
  - วิชำเอกบังคับ             42 หน่วยกิต   - วิชำเอกบังคับ                             42 หน่วยกิต 
  - วิชำเอกเลือก           ไม่น้อยกว่ำ  27 หน่วยกิต   - วิชำเอกเลือก             ไม่น้อยกว่ำ  27 หน่วยกิต 
 2.3 วิชำโท    -ไม่ม-ี  2.3 วิชำโท  -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่ำ   131 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่ำ   131 หน่วยกิต 

  2.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะสังคมศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
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 6.2.4    คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำรปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้บัณฑิตสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ควำมรอบรู้ มีจิตส ำนึกต่อสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

1.  โครงสร้างหลักสูตร มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและหมวดวิชำเฉพำะ ท ำให้
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 138 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่ำ 139 
หน่วยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต     1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร   12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  7 หน่วยกิต     1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    9 หน่วยกิต 

      1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 9 หน่วยกิต     1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์      9 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม            2 หน่วยกิต     1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ    102 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ    101 หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน  54 หน่วยกิต  2.1 วิชำแกน            53 หน่วยกิต 

    2.2 วิชำเอก              ไม่น้อยกว่ำ    48 หน่วยกิต    2.2  วิชำเอก        ไม่น้อยกว่ำ    48 หน่วยกิต 

            แผน 1 กำรเงินและกำรธนำคำร 

            แผน 2 กำรจัดกำร 

            แผน 3 กำรตลำด 

  2.2.1  วิชำเอกบังคับ   30 หน่วยกิต 

            2.2.2  วิชำเอกเลือก   ไม่น้อยกว่ำ  18 หน่วยกิต 

            แผน 1 กำรเงินและกำรธนำคำร 

            แผน 2 กำรจัดกำร 

            แผน 3 กำรตลำด 

  2.2.1  วิชำเอกบังคับ    30 หน่วยกิต 

          2.2.2  วิชำเอกเลือก   ไม่น้อยกว่ำ  18 หน่วยกิต 

      2.3  วิชำโท                                                 -ไม่ม-ี    2.3  วิชำโท                                            - ไม่มี - 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   139หน่วยกิต 

 2.  แผนการศึกษา มีกำรปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร 

 กำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ  ในครำวประชุม
ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2559 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   
 ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.5   คณะเกษตรศาสตรเ์สนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร แทนอำจำรย์ที่เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 1 
ท่ำน และเปลี่ยนต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่    

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  ผศ.ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ์ * 1.  ผศ.ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ์ * - Dr.sc.agr (Molecular Biology of Livestock), 
Institute Veterinary Medicine, Georg-August-
Universität Göttingen, Germany, 2004 

- วท.ม. (เกษตรศำสตร์) สำขำวิชำสตัวศำสตร์, 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2544 

- วท.บ. (เกษตรศำสตร์) สำขำวิชำสตัวศำสตร์, 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2542 

2. ผศ.ธีระพงษ์ เสำวภำคย์ * 2. ผศ.ธีระพงษ์ เสำวภำคย์ * - วท.ม. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2538 

- วท.บ. (วนศำสตร์), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2534 
3. อ.ประสิทธิ์  วัฒนวงศ์วิจิตร 3. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม - วท.ด. (พืชสวน), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2553 

- วท.ม. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 
- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 

4. อ.ณัฐศักดิ์  กฤติกำเมษ 4. อ.ดร.ณัฐศักดิ์  กฤติกำเมษ - วท.ด. (พืชไร่), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2558 
- วท.ม. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2537 
- วท.บ. (เกษตรศำสตร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2533 

5. อ.พรสุข  ชัยสุข 5. อ.พรสุข  ชัยสุข - วท.ม. (พันธุศำสตร์), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2543 
- วท.บ. (พันธุศำสตร์), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, 2538 

       
 กำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1          
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นหลักสูตรที่มีการแยกแขนงวิชาออกเป็น 7 แขนงวิชา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามหนังสือที่ ศธ 0506(4)/4623 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยระบุว่า “กรณีหลักสูตรที่แยกแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ในส่วนของวิชาเอก/วิชาชีพ และก าหนดให้เรียนวิชาแกน/วิชาพื้นฐานร่วมกัน มหาวิทยาลัยต้องก าหนดให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ในแต่ละแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชา”ดังนั้น หาก
คณะเกษตรศาสตร์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทุกแขนงวิชาแล้ว ก็ขอให้ระบุรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรของ



17 
 
 

ทุกแขนงวิชามาในคราวเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ      -ไม่มี- 

 
ปิดประชุมเวลา  15.45  น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                  เทพพร  สุค ำวัง                                                  อัจฉรำพร ศรีภูษณำพรรณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง)                (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำพร ศรีภูษณำพรรณ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร                รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม     
 

  

 


