
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ครั้งที่  17/2552 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 

ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านกังานมหาวิทยาลัย 

--------------- 

 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์        ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ  

3.  รศ.ดร.กรองกาญจน์  อรุณรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

4. นางอมรา อิสระชาญพาณิช   รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

5.  อ.ดร.คมศกัดิ ์    เมฆสมุทร   แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

6.  รศ.รัตนา ณ ล าพูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

7.  ผศ.ดร.ผ่องฉว ี ไวยาวัจมัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ 

8.  ผศ.กันต์          พูนพิพัฒน์   แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์   กรรมการ 

9.  นางศิริกุล ด ารงชาติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 

10.  ผศ.ดร.ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

11.  อ.ดร.รุ่งฉัตร     ชมภูอนิไหว  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

12.  อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส   แทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์                                  กรรมการ 

13. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

14.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

15. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

16.  ผศ.ปฐม           ปฐมธนพงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

17.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

18.  อ.ดร.ประพัฒชนม ์จริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 

19.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

     คณะการสื่อสารมวลชน           กรรมการ 

20.  รศ.พิษณ ุ          เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

21. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสุนทร ี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1.    รองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.  ประธานสภาพนักงาน  

3.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

4.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  

5.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  

7.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิตศิาสตร์   
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1. มาตรการและแนวทางการน าเสนอร่างพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

           ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งว่า การจัดท าข้อบังคับ/ประกาศ ของ

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะต้องก าหนดชื่อปริญญาในหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับ

ที่ 3   พ.ศ. 2551 ซึ่งรัฐมนตรีลงนามให้มีผลบังคับใช้ส าห รับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งด้วย เนื่องจาก

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐยังคงอยู่ในการก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้

มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2553 

(เอกสารตามแนบ) 

 

ที่ประชุมรับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 16/2552  

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2552 ตามเอกสารที่เสนอต่อประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยขอปรับแก้ไข ดังนี้ 

1.  หน้า 1   แก้ไขตัวสะกดชื่อห้องประชุมเป็น  “สุนทร หงส์ลดารมภ์” 

2. หน้า 5  ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชา  BIOL 145  เป็น “BIOLOGY FOR DENTAL  

 STUDENTS”   และ   กระบวนวิชา BIOL 146  เป็น “BIOLOGY LABORATORY FOR DENTAL  

 STUDENTS”   

3. หน้า 6  แก้ไข ขอ้ 5  กระบวนวิชา IE 416 เป็น  PRODUCTIVE MAINTENANCE  

  ENGINEERING 

4. หน้า 7  ปรับแก้ไขมติท่ีประชุมในระเบียบวาระที่ 5.4  ข้อ 3    

1)  ปรับชื่อกระบวนวิชาเป็น ดังนี้ 
- กระบวนวิชา 259191   การพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาด้วยกิจกรรม 1 

- กระบวนวิชา 259192   การพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาด้วยกิจกรรม 2 

- กระบวนวิชา 259193   การพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาด้วยกิจกรรม 3 

- กระบวนวิชา 259194  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม  4 

2)  แก้ไขเกณฑ์การตัดสิน  กระบวนวิชา 259191,  259192, 259193, 259194    

 ผลเป็น  S  และ  U 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง   

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

ส านักทะเบียนและประมวลผล เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553  มาเพื่อพิจารณา โดย (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 255 และ 

มีการปรับสาระของข้อบังคับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1  คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  จ านวน 1 กระบวน

วิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป คือ 

706100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 1(0-3-1) 

 กระบวนวิ ช าดั งกล่ า วไ ด้ ผ่ านความ เห็ นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะบ ริหารธุ รกิ จ 

 ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลื่อนการพิจารณา 

 

5.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 5 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ENV 422 DESIGN OF ANAEROBIC WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS 3(3-0-6) 

2) ENV 423 NATURAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS  3(3-0-6) 

3) ENV 432 NOISE AND VIBRATION CONTROL 3(3-0-6) 

4) ENV 454 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 3(3-0-6) 

5) ENV 455 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 3(3-0-6) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบ

แล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 2) รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 

3) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ าซ้อนของ เนื้อหา 

กระบวนวิชาแล้ว ไม่ปรากฏว่ากระบวนวิชาดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่นแต่

อย่างใด 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ENV 422, 423, 432, 454  และ 455 

ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  โดยมีข้อสังเกตคือ  ขอให้ตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องผ่าน

ก่อน ของกระบวนวิชา 253432,  253454 
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 5.3  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   IC 304   THERMODYNAMICS IN INDUSTRIAL CHEMISTRY  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: MATH 203 and CHEM 321 

   เปลี่ยนเป็น Pre: MATH 203 and CHEM 321;  

    or MATH 203 and CHEM 323 and CHEM 324;  

    or MATH 112 and CHEM 323 and CHEM 324 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

 2. IC 402 CATALYSIS AND INDUSTRIAL CATALYST  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: CHEM 321 

   เปลี่ยนเป็น Pre: CHEM 321; or CHEM 323 and CHEM 324 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

 3. IC 423 METALLURGICAL CHEMISTRY II 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม Pre: IC 201 and CHEM 321  

   เปลี่ยนเป็น Pre: IC 201 and CHEM 321; or IC 201 and CHEM 323  

    and CHEM 324 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์  

ในคราวประชุมคร้ังที่ 18/2552  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา IC 304, 402 และ 423 ตามที่เสนอ 

และให้น าเสนอมหาวิทยาลยัอนุมัติต่อไป 

 

 5.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2553) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะ โดยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคงเดิมคือ ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง 

ดังนี ้

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 43 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                               ไม่นอ้ยกว่า    9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                              ไมน่อ้ยกว่า    6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์25 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       101 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 38 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 40 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก                   ไมน่้อยกว่า 63 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต   -วิชาเอกบังคับ                         65 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                                      ไม่ม ี  2.3 วิชาโท                   - เหมือนเดิม- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมน่อ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      - เหมือนเดิม- 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 10-15) 

 

 2) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 16-19) 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่ มขึ้น จากเดิม  ไม่น้อยกว่า 150 หน่ วยกิต เป็น  

ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 43 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9 

หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต 

 1.4กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 25 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า101หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไมน่อ้ยกว่า 120 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 38 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 48 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า63 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก     ไมน่้อยกว่า            72 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกบังคับ 60 หน่วยกิต   -วิชาเอกบังคับ                         57 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   ไม่ม ี  2.3 วิชาโท            - เหมือนเดิม- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                       - เหมือนเดิม- 
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 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 8-14) 

 2) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 15-18) 

 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 1) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ดังนี ้

    ชื่อหลักสูตร  

              จากเดิม 

     ภาษาไทย  :  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery  

     Engineering  

 

เปลี่ยนเป็น 

     ภาษาไทย      :  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

     ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering  

     ชื่อปริญญา ปรับเปลี่ยนเป็น 

จากเดิม 

ภาษาไทย 

            ชื่อเต็ม    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร) 

    ชื่อย่อ     : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร) 

   ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม     :  Bachelor of Engineering (Agricultural Machinery Engineering) 

ชื่อย่อ      :  B.Eng. (Agricultural Machinery Engineering)  

เปลี่ยนเป็น 

    ภาษาไทย       

           ชื่อเต็ม     :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 

   ชื่อย่อ       :  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

    ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม     :  Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering) 

ชื่อย่อ       :  B.Eng. (Agricultural Engineering)  

 

  2) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปและ 

หมวดวิชาเฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อย

กว่า 148 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                    ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                                       ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า105 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่นอ้ยกว่า 112 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

 2.1 วิชาแกน 35 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 47 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก        ไม่น้อยกวา่        70 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า    65 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกบังคับ 58 หน่วยกิต   -วิชาเอกบังคับ                         53 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 

 2.3วิชาโท                                   ไมม่ ี  2.3 วิชาโท                     - เหมือนเดิม- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        - เหมือนเดิม- 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 11-17) 

 3) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 18-21) 

 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปและ 

หมวดวิชาเฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่าเดิม คือไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด

การปรับปรุง ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                                            ไม่น้อย

กว่า     6 หน่วยกิต 

 1.3กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                           ไม่น้อย

กว่า      6 หน่วยกิต 

 1.4กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์21หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ             ไมน่้อยกว่า113 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 47 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า72 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก             ไมน่้อยกว่า      66 หน่วยกิต 

      แผน 1 

              - วิชาเอกบังคับ  51 หน่วยกิต 

              - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า      21 หน่วยกิต 

      แผน 1 

              - วิชาเอกบังคับ         51 หน่วยกิต 

              - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 

          แผน 2 (สหกจิศกึษา)                      

- วิชาเอกบังคับ                                     
57 หน่วยกิต 

- วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 

          แผน 2 (สหกจิศกึษา)                                           

- วิชาเอกบังคับ                                   
57 หน่วยกิต 

- วิชาเอกเลือก    ไมน่้อยกว่า       9 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                                              ไม่ม ี                                                                             2.3 วิชาโท            - เหมือนเดิม- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                       - เหมือนเดิม- 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 9-19) 

 2) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 19-25) 
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 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร    และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. หากหลักสูตรสาขาวิชาใดเปิดสอนภาคพิเศษควบคู่กับภาคปกติ ขอให้ระบุเพิ่มเติมประเภทของ

การจัดการหลักสูตร ในบทสรุปผู้บริหาร ข้อ 2. และขอให้ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แยกเป็นคนละชุดกับหลักสูตรภาคปกติ  

2. ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชา ดังนี้ 

 1) แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 259191, 259192, 259193 และ 259194 เป็น           “การ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 

 2) แก้ไขชื่อกระบวนวิชา SC 114  จากเดิม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวันนี้” เป็น “วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน” 

3. ให้ระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกคน/   ทุก

หลักสูตร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลภาระการสอนของอาจารย์ 

 แต่ละท่านด้วย 

4. ให้แสดงงบประมาณตามแผนงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี โดยเสนอข้อมูลให้ครบ 

 ทุกหมวด  ทั้งในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้    

5. ขอให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง  เน่ืองจากมีจ านวน สูงเกิน        

     ความเป็นจริง 

6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา  ควรระบุ

 ให้ครบทุกช่อง   

7. ขอให้แนบเอกสารความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไว้ต่อท้ายบทสรุปผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูล

 ประกอบการพิจารณาด้วย 

  

 5.5 คณะเภสัชศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชาและปรับปรุงหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

คณะเภสั ชศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 64 กระบวนวิชา ดังนี้ 

 

 ล าดับ รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา 

 1 ภ.วภ.102 เภสัชเวท 1    

 2 ภ.วภ.255 เภสัชกรรม 1    

 3 ภ.วภ.256 เภสัชกรรม 2    

 4 ภ.วภ.313 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์เบ้ืองต้น 

 5 ภ.วภ.333 เคมีของยา 1       

 6 ภ.วภ.334 เคมีของยา 2      

 7 ภ.วภ.343 เภสัชวิเคราะห์  1    

 8 ภ.วภ.344 เภสัชวิเคราะห์  2        
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 9 ภ.วภ.357 เภสัชกรรม 3    

 10 ภ.วภ.358 เภสัชกรรม 4    

 11 ภ.วภ.404 เภสัชเวท 2  

 12 ภ.วภ.405 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ   

 13 ภ.วภ.435 เคมีของยา 3       

 14 ภ.วภ.459 เภสัชกรรม 5    

 15 ภ.วภ.514 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชศาสตร์     

 16 ภ.วภ.534 การออกแบบและพัฒนายา    

 17 ภ.วภ.535 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอิงหลักฐาน 

 18 ภ.วภ.546 เภสัชวิเคราะห์ 3 

 19 ภ.วภ.551    เภสัชอุตสาหกรรม  

 20 ภ.วภ.569 การเตรียมยาในโรงพยาบาล 

 21 ภ.วภ.584 ประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์ 

 22 ภ.วภ.681 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านเคร่ืองส าอาง 

 23 ภ.วภ.682 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านขึ้นทะเบียนยา 

 24 ภ.วภ.690 สหกิจศกึษาทางเภสัชอุตสาหกรรม    

 25 ภ.วภ.691 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านการผลิตยา 1 

 26 ภ.วภ.692 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านการผลิตยา 2 

 27 ภ.วภ.693 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านการผลิตยา 3 

 28 ภ.วภ.694 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านการวิเคราะห์ยา 1 

 29 ภ.วภ.695 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านการวิเคราะห์ยา 2 

 30 ภ.วภ.696 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านการวิเคราะห์ยา 3 

 31 ภ.วภ.697 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนายา 1 

 32 ภ.วภ.698 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนายา 2 

 33 ภ.วภ.699 การฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนา 3 

 34 ภ.บก.307 หลักการทางเภสัชบ าบัด 1   

 35 ภ.บก.308 หลักการทางเภสัชบ าบัด 2   

 36 ภ.บก.409 หลักการทางเภสัชบ าบัด 3    

 37 ภ.บก.311 สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ 

 38 ภ.บก.399          การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชศาสตร์เบ้ืองต้น  

 39 ภ.บก.410 หลักการทางเภสัชบ าบัด  4   

 40 ภ.บก.412 การจ่ายยาและการให้ค าปรึกษาทางเภสัชกรรม    

 41 ภ.บก.413 ทักษะการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง    

 42 ภ.บก.414 การตรวจติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

 43 ภ.บก.423 เภสัชจลนศาสตร์ประยุกต์ 
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 44 ภ.บก.445 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์  

 45 ภ.บก.446 เภสัชระบาดวิทยาในงานบริบาลเภสัชกรรม    

 46 ภ.บก.447 เภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานบริบาลเภสัชกรรม    

 47 ภ.บก.498        การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ทั่วไป 

 48 ภ.บก.516 การประเมินการใช้ยาและการบริหารความเสี่ยงทางยา  

 49 ภ.บก.533 พฤติกรรมสุขภาพและการบริบาลเภสัชกรรม 

 50 ภ.บก.548 การประเมินนิพนธ์ต้นฉบับ 

 51 ภ.บก.585 สัมมนาการบริบาลเภสัชกรรม                          

 52 ภ.บก.586 การวิจัยเชิงคุณภาพและการบริบาลเภสัชกรรม 

 53 ภ.บก.596 ทักษะการบริบาลเภสัชกรรม   

 54 ภ.บก.651 การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  

 55 ภ.บก.663 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการวิจัยทางคลินิก 3 

 56 ภ.บก.664 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการวิจัยทางคลินิก 4 

 57 ภ.บก.681 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก  1  

 58 ภ.บก.682  การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม 3 

 59 ภ.บก.684 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก 3  

 60 ภ.บก.685    การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยอายุรกรรม  4 

 61 ภ.บก.690 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมการบริการสารสนเทศทางยา   2 

 62 ภ.บก.697 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา 3     

 63 ภ.บก.698 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา 4     

 64 ภ.บก.699 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในชุมชน 2 

 

 ทั้งนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 2) รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 

3) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหา

กระบวนวิชาแล้ว ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาในวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 56 กระบวนวิชา ได้แก่ PHPS 441, 471, 472, 473, 481, 491, 

511, 512, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527  , 528, 531, 532, 542, 543  , 544,  545, 561, 566, 

567,      ,575  581, 592 และ PHPC 151, 304,  321, 405, 431 , 442 , 452,  481,  482, 491, 502, 503, 

505, 513, 523, 531, 532, 541, 542, 543, 544, 545, 551, 564,  581, 582 , 584, 592  

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) 

3. ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  และ
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม โดยปรับจากหลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 6 ปี ตามรายละเอียดดังนี้ 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะ โดยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เพิ่มขึ้น  จากเดิม ไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต  เป็น  

ไม่น้อยกว่า 231 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์12 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                    ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3 หน่วยกิต                           

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่นอ้ยกว่า 153 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมน่้อยกว่า 195 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 48 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 48 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกวา่    105 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก                                147 หน่วยกิต 

  -วิชาเอกบังคับ                         67 หน่วยกิต   -วิชาเอกบังคับ                        89 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก       ไมน่้อยกว่า    38 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก   ไมน่้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

  - ฝึกงาน                              28 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท      - ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                                        - ไม่ม-ี 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 13-19) 

 2) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 20-28) 

 

 โดยการขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมค ร้ังที่  16/2552  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้  คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 

1.  หน้า 11 ข้อ 2) ให้เพ่ิมข้อความ  “ เป็น ค่าใช้จ่ายต่อหัวของหลักสูตร 5 ปี 
2.  หน้า 18 วิชาเลือก ให้เพ่ิมเติม กระบวนวิชา 462698 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมใน

ร้านยา 4 

3. หน้า 27 แผนการศึกษาชั้นปีที่ 6 แผน 1 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ให้เพิ่มเติมกระบวนวิชา 
462651 และ 462698 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 64 กระบวนวิชาตามที่เสนอ โดยคณะขอปรับแก้ไข

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา  PHPS 459, 551 และ 551  จาก PHPS 358  เป็น PHPS 357 

and PHPS 358       และแก้ไขหน่วยกิตกระบวนวิชา PHPS 256   เป็น 3(2-3-4)   และให้น าเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป    
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 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 56 กระบวนวิชา ได้แก่ PHPS 441, 471, 472, 473, 

481, 491, 511, 512, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527  , 528, 531, 532, 542, 543  , 544,  

545, 561, 566, 567,      ,575  581, 592 และ PHPC 151, 304,  321, 405, 431 , 442 , 452,  481,  

482, 491, 502, 503, 505, 513, 523, 531, 532, 541, 542, 543, 544, 545, 551, 564,  581, 582 , 

584, 592 

 3. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามที่เสนอและให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ

พิจารณาต่อไป   โดยมีข้อสังเกต คือ  ชื่อกระบวนวิชาที่มีตัวเลขต่อท้ายให้ปรับเป็นตัวเลขอารบิค  

 

5.6  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา    

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา ข้อบังคับ และประกาศในเร่ืองใดๆ ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า จะต้องด าเนินการให้

สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549   และ

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3   พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  เพื่อน าเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

 บัดนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2552  เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 

5.7 คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553) 

 คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยรวบรวมหลักสูตร 7 สาขาวิชาเข้าเป็น

สาขาวิชาเดียว และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร   มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ 

หมวดวิชาเฉพาะ โดยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จาก ไม่น้อยกว่า 139-143 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อย

กว่า 136 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์9 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์10 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       102-106 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า100 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 51 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 49 หน่วยกิต 

          -วิทยาศาสตร์                         28 หน่วยกิต           -วิทยาศาสตร์                       32 หน่วยกิต 

          -เกษตรศาสตร์                       23 หน่วยกิต           -เกษตรศาสตร์                     17 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

 2.2 วิชาเอก                        51-55 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก                                51 หน่วยกิต 

               1) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร                  1) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร   

                   - วิชาเอกบังคับ                 23 หน่วยกิต                    - วิชาเอกบังคับ              36 หน่วยกิต 

                   - วิชาเอกเลือก                  30 หน่วยกิต                    - วิชาเอกเลือก ไมน่้อยกว่า  15 หน่วยกิต    

                   - วิชาโท                                  ไม่ม ี                  - วิชาโท                         ไม่มี  

     2) พืชไร ่       2) พืชไร ่  

                   - วิชาเอกบังคับ                36 หน่วยกิต                    - วิชาเอกบังคับ              36 หน่วยกิต 

                   - วิชาเอกเลือก                15 หน่วยกิต                    - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท    

                                 ไมน่้อยกว่า   15 หน่วยกิต    

                  - วิชาโท                             ไม่ม ี                     

               3) สัตวศาสตร์                  3) สัตวศาสตร์   

                   - วิชาเอกบังคับ               37 หน่วยกิต                    - วิชาเอกบังคับ              36 หน่วยกิต 

                   - วิชาเอกเลือก               18 หน่วยกิต                    - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท      

                                          ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต    

                   - วิชาโท                               ไม่ม ี                     

               4) กีฏวิทยา                  4) กีฏวิทยา   

                   - วิชาเอกบังคับ               35 หน่วยกิต                    - วิชาเอกบังคับ               36 หน่วยกิต 

  

                - วิชาเอกเลือก                18 หน่วยกิต                    - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท      

                                 ไมน่้อยกว่า     15 หน่วยกิต    

                  - วิชาโท                                ไม่มี                     

               5) พืชสวน                  5) พืชสวน   

                   - วิชาเอกบังคับ                 38 หน่วยกิต                    - วิชาเอกบังคับ           36 หน่วยกิต 

                   - วิชาเอกเลือก                  15 หน่วยกิต                    - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท     

                  ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต                    

                  - วิชาโท                                ไม่มี                     

               6) โรคพืช                  6) โรคพืช   

                   - วิชาเอกบังคับ               21 หน่วยกิต                    - วิชาเอกบังคับ             36 หน่วยกิต 

                   - วิชาเอกเลือก                30 หน่วยกิต                    - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท      

                         ไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกิต    

                   - วิชาโท                            ไม่ม ี                     

               7) ปฐพีศาสตรแ์ละอนุรักษศาสตร์                7) ปฐพีศาสตรแ์ละอนุรักษศาสตร์ 

                    - แผน 1 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม                     - แผน 1 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

                       - วิชาเอกบังคับ       25 หน่วยกิต                        - วิชาเอกบังคับ       36 หน่วยกิต 

                       - วิชาเอกเลือก        26 หน่วยกิต                        - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท      

                                ไมน่้อยกว่า  15 หน่วยกิต    

                    - แผน 2 ทรัพยากรที่ดินและน้ า                    - แผน 2 ทรัพยากรที่ดินและน้ า 

                       - วิชาเอกบังคับ       23 หน่วยกิต                       - วิชาเอกบังคับ       36 หน่วยกิต 

                       - วิชาเอกเลือก        28 หน่วยกิต                       - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท      

                                ไมน่้อยกว่า  15 หน่วยกิต    

                  - วิชาโท                              ไมม่ ี                    - แผน 3 ทรัพยากรป่าไม้ 

                       - วิชาเอกบังคับ        36 หน่วยกิต 

                       - วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท 

                                          ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่นอ้ยกว่า      6 หน่วยกิต 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 9-44) 

 

 2) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 45-65) 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการปรับโครงสร้างหลักสูตรได้ เคยน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 แต่เนื่องจาก

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเสนอหลักสูตรตามกรอบ TQF  คณะ

เกษตรศาสตร์จึงได้น ารายละเอียดของหลักสูตรไปปรับให้สอดคล้องกับกรอบ TQF อีกคร้ังหนึ่ง และได้ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ระบุใน มคอ.2 ควรระบุงบประมาณทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน โดยใช้

งบประมาณตามแผนทีค่ณะต้ังไว ้

2. เอาเครื่องหมาย *  ใน มคอ.2  หน้า 66  ข้อ 3.2  ออก   

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ควรต้องมีภาระงานสอนด้วย 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ    ไม่ม ี

 

ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 

 

 

     (นางเทพพร  สุค าวัง)                                            (รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ)  

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร            รองผู้อ านวยการส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา 

         ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา                                             ผูต้รวจรายงานการประชุม                             

           ผู้บันทกึรายงานการประชุม                                                         

 

 


