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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 9/2561 

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.อุษณีย์ ค ำประกอบ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
   และพัฒนำคุณภำพองค์กร ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
5. นำงขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.วีระ  ฟ้ำเฟ่ืองวิทยำกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
7. ผศ.ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
8. นำยประพัฒน์ พิละกันทำ    แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
9. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
10. รศ.ดร.ทิพวรรณ  ทั่งมั่งม ี รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร และประกันคุณภำพ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
11. รศ.ดร.อรัญญำ ศิริผล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
12. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ดร.อรรถพล  สมุทคุปติ ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
14. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
15. อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครือ       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ (ระดับปริญญำตรี) คณะทันตแพทยศำสตร์    กรรมกำร 
16. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์    กรรมกำร 
17. ศ.ดร.สำคร          พรประเสริฐ       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
18. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม  
   คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
19. ผศ.ดร.สุทัศน์   สุระวัง รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
20. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
21. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
22. ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
23. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
24. ผศ.ดร.พจนำ  พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
25. ผศ.ดร.อุษณีย์  เอมศิรำนันท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
26. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
27. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์ 
3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
4. รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.แววดำว   ศิริสุข อำจำรย์ประจ ำคณะวิจิตรศิลป์ 
2. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. น.ส.เรียมฤทัย    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 

ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

1.1    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลขอประชาสัมพันธ์กระบวนวิชาใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัลขอประชำสัมพันธ์กระบวนวิชำใหม่ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ส ำหรับ
หลักสูตรนำนำชำติทุกหลักสูตร จ ำนวน 5 กระบวนวิชำ ดังนี้ 

ล ำดับ 
รหัสวิชำ 
(DIN) 

ชื่อกระบวนวิชำ หน่วยกิต กลุ่มวิชำ 

1 888102 อภิมหำข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
Big Data for Business  
Pre: None 

3(3-0-6) วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

2 888103 ภำษำโปรแกรมทำงอินเทอร์เน็ต 
Internet Programming Language  
Pre: None 

3(2-2-5) วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

3 888104 ควำมรู้เบื้องต้นเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Introduction to Internet of Things  
Pre: None 

3(3-0-6) วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

4 888105 ระบบข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
Internet Data System 
Pre: None 

3(3-0-6) วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

5 888106 กำรสื่อสำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยในสังคมออนไลน์ 
Communication and Networking in Online Society 
Pre: None 

3(3-0-6) มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 ที่ประชุมรับทราบ  
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1.2    ความคืบหน้าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ
ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง 

รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และพัฒนำคุณภำพองค์กรแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ สภำ
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2561 ได้ให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2561 และ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ที่
เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ และคณะเภสัชศำสตร์ และให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยได้ลงนำมในข้อบังคับฯ ดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 ทั้งนี้ ฝ่ำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยจะจัดท ำประกำศต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับดังกล่ำวต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.3  การจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยมติของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรรับทรำบกำรอนุมัติหรือกำรให้ควำม
เห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษำจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ โดยยกเลิกกำรน ำส่งเอกสำรหลักสูตรที่สภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบไปยัง สกอ. และเปลี่ยนแปลงวิธีกำรเป็นให้สถำบันอุดมศึกษำน ำส่งข้อมูล
หลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำผ่ำนระบบพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum Online : CHECO) และก ำหนดให้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป โดย สกอ. ได้ส่งคืนหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำที่คงค้ำงรอ
กำรรับทรำบอยู่ท่ี สกอ. รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 46 หลักสูตร เพ่ือให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลผ่ำนระบบ
ดังกล่ำว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรจัดท ำหลักสูตรผ่ำนระบบ CHECO เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำร่วมกับบัณฑิตวิทยำลัยและส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
กำรกรอกข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำเข้ำสู่ระบบ CHE Curriculum Online 
(CHECO) ดังนี้ 

 หลักสูตร ก าหนดการ 
1.  หลักสตูรระดับปริญญำตร ี วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหำคม 2561 ช่วงเช้ำ ณ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.  หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษำ วันศุกร์ที่ 31 สิงหำคม 2561 ช่วงเช้ำ-บ่ำย ณ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม     

 ฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนำยน 2561 และรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง       - ไม่มี -      

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย  

5.1 แนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารส าหรับการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง OBE 

 ตำมท่ีสภำวิชำกำรได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ และกำรปรับปรุงหลักสูตรว่ำ 
ควรแสดงให้เห็นภำพรวมของประสิทธิผลและควำมเชื่อมโยงของหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยที่ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนวิชำที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Outcome-based Education : OBE) ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) 
บทสรุปผู้บริหำรของหลักสูตรให้สอดรับกับแนวทำงดังกล่ำว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารส าหรับการเสนอ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามแนวทาง Outcome-based Education โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารดังกล่าวควรใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้น าตัวอย่างการก าหนด Learning Outcomes 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นตัวอย่างเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมายิ่งขึ้น 

2. ขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งเวียน (ร่าง) บทสรุปผู้บริหารดังกล่าวให้ทุกคณะ/
วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และให้รวบรวมข้อมูล
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะสังคมศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ 
คือ 

- SSA 100   Social Science Around Us   3(3-0-6) 
         Pre :  None 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในครำว
ประชุมครั้งที ่5/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา SSA 100 และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ตัดเครื่องหมาย  ในช่องการนับ
จ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกครั้งออก เนื่องจากกระบวนวิชาดังกล่าวไม่ใช่กระบวน
วิชา Selected Topic ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6.1.2   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- FST 353  Food Safety and Sanitation for Food Plants 3(3-0-6) 
  Pre :  FST 231 and FST 242; or MPT 231 and MPT 244;  
  or consent of the department 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา FST 353 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.3 คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะเภสัชศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2               
ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้  

- PMPS 671  Industrial Pharmacy Clerkship 
   in Consumer Protection   4(0-16-0) 
   Pre :  Sixth year standing and consent of the department 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. PMPS 696 Clerkship in Pharmacy Services in Drugstore 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  
   จากเดิม PMPC 510 and sixth year standing  
     and consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing and consent of the department 

2) เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping  
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 1 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
คณะเภสัชศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ               
ที่ประชุม 

2. PMPC 583 Seminar in Clinical Pharmacy 
1) เปลี่ยนแปลงกำรวัดและประเมินผล  

   จากเดิม A - F 
   เปลี่ยนเป็น S/U 
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2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ

คณะเภสัชศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PMPS 671 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2            

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้                    
ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษของกระบวนวิชาดังกล่าวแตกต่างจาก
กระบวนวิชาฝึกงานอ่ืนๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ใช้ชื่อเป็น “Clerkship in ……” จึงขอให้
คณะพิจารณาว่าควรปรับแก้ไขให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันหรือไม่ 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PMPC 583 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2           
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา PMPS 696 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่                 
ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษ จากเดิม “CLERKSHIP SERVICE IN DRGSTORE” เป็น “CLERKSHIP 
SERVICE IN DRUGSTORE” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.4 คณะนิติศาสตร์เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา 

คณะนิติศำสตร์เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชำ จ ำนวน 14 กระบวนวิชำ โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชำไว้                
ซึ่งคณะนิติศำสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่ำกำรปิดสอนกระบวนวิชำไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำ เนื่องจำกเป็น             
กระบวนวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนมำนำนกว่ำ 5 ปี และไม่มีนักศึกษำตกค้ำงที่ต้องเรียนกระบวนวิชำดังกล่ำว โดยขอ
ปิดสอนตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) LAGE 102 Introduction to Law for Local Government Official 
2) LAGE 241 Constitutional and Electoral Laws 
3) LAGE 281 Particular Criminal Offences 
4) LAGE 493 Criminal Procedural Law 
5) LAW 102 Basic Principles of Laws 
6) LAW 111 Law of Persons 
7) LAW 221  Specific Contracts I 
8) LAW 223  Specific Contracts III 
9) LAW 226  Specific Contracts VI 
10) LAW 402 Seminar on Women and the Law 
11) LAW 421 Securities Law I 
12) LAW 422 Securities Law II 
13) LAW 443 Law on Administrative Procedures 
14) LAW 462 Private International Law 
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กำรปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส่วนงำนคณะนิติศำสตร์ 
โดยกำรแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะนิติศำสตร์แจ้งขอยกเลิกกำรปิดสอนกระบวนวิชำ LAW 443 Law on Administrative 
Procedures (ล ำดับที่ 13) เนื่องจำกกระบวนวิชำดังกล่ำวยังคงเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปิดสอนกระบวนวิชา LAGE 102, 241, 281, 
493; LAW 102, 111, 221, 223, 226, 402, 421, 422 และ 462 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ ทั้งนี้ ขอให้คณะนิติศาสตร์ตรวจสอบว่า กระบวนวิชา
ดังกล่าวเป็นกระบวนวิชาที่บรรจุไว้ในวิชาโทนิติศาสตร์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชา
โทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่เลือก
เรียนวิชาโทนิติศาสตร์ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

6.1.5 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 7 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. DART 191 Introduction to Music and Performing Arts 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  ดนตรีและศิลปะกำรแสดงเบื้องต้น 
     Introduction to Music and Performing Arts 
   เปลี่ยนเป็น ควำมรู้เบื้องต้นทำงศิลปะกำรแสดง 
     Introduction to Performing Arts 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  INTRO MUSIC PERFORM ARTS 
   เปลี่ยนเป็น INTRO TO PERFORM ARTS 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
2. DART 261 Basic Piano 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(0-9-0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  ฝึกปฏิบัติ 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
3. DART 391 Research Methodology in Music and Performing Arts 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  ระเบียบวิธีวิจัยทำงดนตรีและศิลปะกำรแสดง 
     Research Methodology in Music and Performing Arts 
   เปลี่ยนเป็น ระเบียบวิธีวิจัยทำงศิลปะกำรแสดง 
     Research Methodology in Performing Arts 
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2) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  RES METHOD MUSIC PERFORM ARTS 
   เปลี่ยนเป็น RES METHOD PERFORM ARTS 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
4. DART 422 Production in Music and Performing Arts 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  กำรผลิตงำนดนตรีและศิลปะกำรแสดง 
     Production in Music and Performing Arts 
   เปลี่ยนเป็น กำรผลิตงำนศิลปะกำรแสดง 
     Production in Performing Arts 

2) ยกเลิกชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  PRODUCT MUSIC PERFORM ARTS 
   เปลี่ยนเป็น ไม่มี 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
5. DART 432 Performing Arts Project 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(0-9-0) 
   เปลี่ยนเป็น 3 หน่วยกิต 

2) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  โครงงำนศิลปะกำรแสดง 
     Performing Arts Project 
   เปลี่ยนเป็น ศิลปนิพนธ์ทำงศิลปะกำรแสดง 
     Thesis in Performing Arts 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
6. DART 491 Seminar in Music and Performing Arts 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  สัมมนำดนตรีและศิลปะกำรแสดง 
     Seminar in Music and Performing Arts 
   เปลี่ยนเป็น สัมมนำศิลปะกำรแสดง 
     Seminar in Performing Arts 

2) ยกเลิกชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  SEMINAR IN MUSIC PERFORM ARTS 
   เปลี่ยนเป็น ไม่มี 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
7. DART 492 Project in Music and Performing Arts 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  6(3-6-9) 
   เปลี่ยนเป็น 6(0-18-0) 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำยและปฏิบัติกำร 
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   เปลี่ยนเป็น ฝึกปฏิบัติ 
3) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม  กำรสร้ำงผลงำนดนตรีและศิลปะกำรแสดง 
     Project in Music and Performing Arts 
   เปลี่ยนเป็น กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะกำรแสดง 
     Project in Performing Arts 

4) ยกเลิกชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  PROJECT IN MUSIC PERFORM ARTS 
   เปลี่ยนเป็น ไม่มี 

5) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิจิตรศิลป์  ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DART 191, 261, 391, 422 และ 491 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา DART 432 และ 492 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
1) DART 432 ให้พิจารณาทบทวนในส่วนของการวัดและประเมินผลว่าจะก าหนดให้มีการ

ประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้น P ด้วยหรือไม่ 
2) DART 492 

- ให้พิจารณาทบทวนในส่วนของการวัดและประเมินผลว่าจะก าหนดให้มีการประเมินผล
เป็นอักษรล าดับขั้น P ด้วยหรือไม่ 

- ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา โดยที่ประชุมเห็น
ควรก าหนดให้กระบวนวิชา DART 432 เป็นเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา
ดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองกระบวนวิชามเีนื้อหาต่อเนื่องกัน 

- ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยใช้ค าว่า “การสร้างสรรค์” แต่ชื่อ
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Project” ซึ่งไม่สอดคล้องกัน จึงขอให้คณะพิจารณาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง 

6.1.6 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 STAT 280 Statistical Methods 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  

   จากเดิม STAT 264 
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   เปลี่ยนเป็น STAT 263 or STAT 264 
2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์  ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา STAT 280 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.7 คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

 คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกคณะเกษตรศำสตร์ได้เปิดกระบวนวิชำใหม่ คือ PLS 
210 โดยบูรณำกำรเนื้อหำกระบวนวิชำ AGRO 210 และ HORT 210 เข้ำด้วยกัน และมีกำรเพ่ิมเนื้อหำ
กระบวนวิชำบำงส่วนและปรับกิจกรรมปฏิบัติกำรให้มีกำรฝึกทักษะอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น 
 ทั้งนี้ คณะเกษตรศำสตร์ได้พิจำรณำแล้วว่ำเนื้อหำกระบวนวิชำดังกล่ำวสำมำรถเทียบแทนกันได้ จึงขอ
เสนอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน ดังนี้ 

กระบวนวิชาท่ีใช้แทนกัน 
AGRO 210  Principles of Crop Production 
HORT 210  Principles of Horticulture 

2(1-3-2) 
2(1-3-2) 

PLS 210  Introduction to Plant Production 
             and Soil Management 

4(3-3-6) 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายและด้านขวา สามารถใช้เทียบแทนกันได้ทั้งสองทาง 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกันของคณะ
เกษตรศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้จัดท าเป็น
ประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 

6.2.1  คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556 

 คณะเภสัชศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียดกำร
ปรับปรุงดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนวิชำ 
เพ่ือเพ่ิมโอกำสให้นักศึกษำได้เลือกเรียน สอดคล้องกับกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรเป็น 7 -star 
Pharmacist ทักษะกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 และเป็น Global Citizen 
  - ยกเลิกกระบวนวิชำ RE 200 Mind Volunteer 3(2-2-5) 
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    HUGE 106 Humanistic Arts 3(3-0-6) 
- เพ่ิมกระบวนวิชำ HUGE 112 Reading and Literary World 3(3-0-6) 

 HUGE 121 Thai People in the ASEAN Community 3(3-0-6) 
 PG 104 Citizenship 3(3-0-6) 
 SA 100 Modern World in Everyday Life 3(3-0-6) 
 MC 103 Life and Society Through Media 3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก มีกำรเพ่ิมกระบวนวิชำเพ่ือให้นักศึกษำได้เลือกเรียนและเลือกฝึก
ปฏิบัติงำนตำมควำมสนใจ ดังนี้ 

 2.1 แผน 1 เภสัชอุตสาหการ มีกำรเพิ่มวิชำเลือก และวิชำเลือกฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ ดังนี้ 
  - PHPS 529 Registration of Drugs and Health Care Products 3(2-3-4) 
  - PMPS 671 Industrial Pharmacy Clerkship in Consumer Protection 4(0-16-0) 
 2.2 แผน 2 บริบาลเภสัชกรรม (ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ) มีกำรเพ่ิมวิชำ

เลือกฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ ดังนี้ 
  - PMPC 634 Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical 
    Research Associate 1 4(0-16-0) 
  - PMPC 635 Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical 
    Research Associate 2 4(0-16-0) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561 และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุม
เห็นควรให้คงกระบวนวิชา RE 200 และ HUGE 106 ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรตามเดิม เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 

6.2.2  คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 

 คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สิ้นสุดสัญญำจ้ำง จ ำนวน 1 ท่ำน จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรภำคปกติและภำค
พิเศษ แผนกำรเงินและกำรธนำคำร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้   

แผนการเงินและการธนาคาร (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ชุดเดิม  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล 1. ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญ
กุล 

- Ph.D. Individual Interdisciplinary Program, Ohio 
University, USA, 2009 

- M.B.A. (International Affairs), Ohio University, USA, 2008 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดเดิม  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- M.B.A. (Finance), Eastern Michigan, USA, 1996 
- ศ.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2537 

2. อ.ดร.ตุลยำ ตลุำดลิก 2. อ.ดร.ตุลยำ ตลุำดลิก - Ph.D. (Accounting), Royal Holloway, University of 
London, England, 2017 

- Master of Science in Administrative Studies, Boston 
College, USA, 2005 

- บช.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2546 
3. อ.ดร.ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ 3. อ.ดร.เอ้ือบุญ เอกะสิงห์  - Ph.D. (Accounting), University of New South Wales, 

Australia, 2015 
- บช.ม. (กำรบัญชีบริหำร), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2545 
- บช.บ. (กำรบัญชี), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2541 

 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ใน
ครำวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป” ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป  

6.2.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 เนื่องจำกมีอำจำรย์ประจ ำบำงท่ำนจะเกษียณอำยุรำชกำรในเดือน
ตุลำคม 2561 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5 รำย โดย
ขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้   

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  

    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.อรรณพ  วงศ์เรือง * 1. ผศ.ดร.อรรณพ  วงศ์เรือง - Ph.D. (Urban and Environmental 
Engineering), The University of Tokyo, 
Japan, 2009 

- วศ.ม. (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม  

    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2. ผศ.ดร.ประพนธ์  เขมด ารง 2. อ.ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ * - Ph.D. (Civil Engineering), University of 
Texas at Arlington, Texas, USA. 2011 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2541 

3. ผศ.ธิติ  เชี่ยวชาญวิทย์ 3. ผศ.ดร.สิริชัย  คุณภาพดีเลิศ * - Ph.D. (Chemical Engineering), Imperial 
College London, U.K., 2008 

- M.Sc. (Environmental Technology), 
Imperial College London, U.K., 2004 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2542 

4. รศ.วิไลลักษณ์  กิจจนะพานชิ * 4. อ.ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา * - D.Phil (Environmental Engineering), The 
University of New South Wales, Australia, 
2010 

- -M.Eng. (Environmental Engineering), The 
University of New South Wales, Australia, 
2002 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 

5. รศ.สมใจ  กาญจนวงศ์ *         5. อ.ดร.เสาหฤท  นิตยวรรธนะ - Ph.D. (Molecular Biosciences and 
Bioengineering), University of Hawaiʻi at 
Mānoa, USA., 2012 

- M.Sc. (Food Engineering and Bioprocess 
Technology), Asian Institute of 
Technology, 2007 

- วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548 

      หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ใน
ครำวประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่                    
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.4  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน กรณีเป็นนักศึกษาสมทบใน 
หลักสูตรภาษาไทย 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอพิจำรณำข้อหำรือของคณะสังคมศำสตร์เกี่ยวกับกำรลงทะเบียน
ของนักศึกษำต่ำงชำติในโครงกำรแลกเปลี่ยน กรณีเป็นนักศึกษำสมทบในหลักสูตรภำษำไทย เนื่องจำกคณะ
สังคมศำสตร์ประสบปัญหำนักศึกษำสมทบไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำตอนภำษำอังกฤษ (701) 
นอกหลักสูตรได้ โดยเฉพำะกระบวนวิชำนอกสำขำ เช่น นักศึกษำสมทบตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำที่มำ
เรียนสำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ซึ่งเป็นหลักสูตรภำษำไทย รหัสนักศึกษำจะถูกก ำหนดเป็น 
6004118xx ซึ่งถูกก ำหนดว่ำจะต้องลงทะเบียนเรียนในตอนภำษำไทยเท่ำนั้น แต่ในควำมเป็นจริงแล้วนักศึกษำ
กลุ่มดังกล่ำวเป็นนักศึกษำต่ำงชำติ ไม่สำมำรถเรียนกระบวนวิชำเป็นภำษำไทยร่วมกับนักศึกษำไทยได้ จึง
จ ำเป็นต้องแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยกำรให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนตอนภำษำไทย แต่เข้ำเรียนตอน
ภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ พบว่ำมีบำงกระบวนวิชำที่อำจำรย์ผู้สอนตอนภำษำไทยและภำษำอังกฤษไม่ใช่อำจำรย์คน
เดียวกัน และไม่อนุญำตให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียน จึงท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชำตำมท่ีเปิดให้บริกำรได้  

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงขอหำรือที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงแก้ปัญหำดังกล่ำวเพ่ือใช้
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน กรณีเป็นนักศึกษา
สมทบในหลักสูตรภาษาไทย สามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตอนภาษาอังกฤษ (701) นอกหลักสูตร
ได้  

6.2.5  คณะเกษตรศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะเกษตรศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของวิชำเอกเลือกในข้อ 2.1 ของโครงสร้ำง
หลักสูตรแผน 2 สัตว์น้ า เพ่ือให้กำรก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชำระดับ 400 ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับเงื่อนไขกำรเรียนวิชำเอกระดับ 300-400 ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

แผน 2 สัตว์น้ า 
จากเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.1 จ ำนวนหน่วยกิตของวิชำเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชำ
ระดับ 400 ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจำก
กระบวนวิชำต่อไปนี ้

2.1  ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาที่
ก าหนดไว้ โดยในจ านวนดังกล่าวต้องเป็นกระบวนวิชา
ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่
เรียนกลุ่มสหกิจศึกษา และไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนกลุ่มปัญหาพิเศษ  

 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะเกษตรศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 



15 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  

7.1 การกรอกข้อมูล มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ระดับปริญญาตรีในระบบ CMU-MIS 

 ที่ประชุมได้มีกำรหำรือร่วมกันเกี่ยวกับกำรกรอกข้อมูล มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ระดับปริญญำตรีใน
ระบบ CMU-MIS โดยมีประเด็น ดังนี้ 

1. หมวดที่ 3 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ รวมถึงจุดด ำ-จุดขำว ใน Curriculum Mapping 
สำมำรถใช้วิธีกำรแนบไฟล์ข้อมูลได้หรือไม ่

2. ควรมีระบบป้องกันไม่ให้มีกำรปรับแก้ไขรำยละเอียดกระบวนวิชำในหมวดที่ 2 เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมี
อำจำรย์บำงท่ำนเข้ำไปปรับแก้ไขข้อมูลในระบบทุกภำคกำรศึกษำ ท ำให้รำยละเอียดกระบวนวิชำ
ไม่เป็นไปตำมเอกสำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย 

3. ระบบ/แบบฟอร์มกระบวนวิชำควรใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

 ที่ประชุมเห็นควรให้น าประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

7.2 ขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน 

 ผู้แทนคณะสังคมศำสตร์หำรือที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนกำรรำยงำนตัวของนักศึกษำต่ำงชำติในโครงกำร
แลกเปลี่ยน เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันมีขั้นตอนและเอกสำรที่ต้องกรอกข้อมูลจ ำนวนมำก ซึ่งข้อมูล
บำงอย่ำงอำจไม่จ ำเป็นหรือไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ใดๆ จึงขอหำรือว่ำเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับลดขั้นตอนหรือ
ลดจ ำนวนเอกสำรลง หรือพัฒนำเป็นระบบ one-stop service เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำและ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพองค์กร ขอรับเรื่องดังกล่าวไป
พิจารณา และจะแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
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ปิดประชุมเวลา    16.20  น.  
 
 
                  เทพพร  สุค ำวัง                                              อัจฉรำพร ศรีภูษณำพรรณ 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำพร ศรีภูษณำพรรณ) 
    หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
         ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม     


