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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 8/2558 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
6. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
10. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งม ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
12. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมด ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
18. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
19. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
21. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณ ี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
22. น.ส.พิชญากร หน่อเรือน        แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
23. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
24. อ.ศักดิ์ชาย  จินะวงค ์  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
25. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล                
2. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
3. รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน  
         
เริ่มประชุมเวลา    13.40   น.   

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           

 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557    

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557   เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ 0506(4)/1907 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวนแก้ไข โดยมขี้อสังเกตว่า ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ
สาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ  ซึ่งจะต้องมีการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขานั้นก่อน  จึงขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งเอกสารหลักสูตรให้สภาวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน แล้วจึงเสนอให้ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ  และมีข้อเสนอแนะให้คณะแพทยศาสตร์ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ และน าเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพรับรองให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประจ าปี
การศึกษา 2559 แล้ว   
 
1.2    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558  เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ 0506(4)/2190  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558   โดย สกอ. แจ้ง
ข้อสังเกตว่าเป็นหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการรอผลพิจารณาจากสภาเทคนิคการแพทย์  หากผ่านการพิจารณาจากสภา
เทคนิคการแพทย์แล้วจึงเสนอให้ สกอ.  พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ   
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1.3   ส านักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ซึ่งตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาตาม
แผนฯ 7,130 คน ปรากฏว่ามีผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 7,024 คน คิดเป็นร้อยละ 98.89 
โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ทุกคณะเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานขอให้ทุกคณะน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เช่น โครงการ
รับนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัว สาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการหารือ
เกี่ยวกับนโยบายการรับนักศึกษาในอนาคต ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรด้วย  
 
1.4 ผลการสอบ CMU-ePro ของนักศึกษาปริญญาตรี รหัสประจ าตัว 58... 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสอบ CMU-ePro ของนักศึกษาปริญญาตรี รหัสประจ าตัว 58...           
ซึ่งในจ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัว 7,012 คน ปรากฏว่ามีผู้มาเข้าสอบ CMU-ePro จ านวน 6,983 คน คิดเป็นร้อย
ละ 99.6 โดยมีผลการสอบดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งคณะสามารถท าหนังสือแจ้งไปยังส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือติดต่อขอรับผลคะแนนสอบของนักศึกษาในสังกัดได้  
 ทั้งนี้ ประธานขอความร่วมมือให้ทุกคณะน าข้อมูลผลการสอบ CMU-ePro ของนักศึกษาในสังกัดไปวิเคราะห์
และใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยต่อไป   

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.5 รายงานผลการจัดท า มคอ. 3 – 6 บนระบบ CMU-MIS 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการจัดท า 
มคอ. 3 – 6 บนระบบ CMU-MIS ของทุกคณะ/วิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.6   การขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนวิชา 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งขอความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาลัยที่ประสงค์
จะเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนวิชา ซ่ึงจะขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จัดส่งเอกสารกระบวนวิชาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/วิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว มาให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และสามารถเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติกระบวนวิชาได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
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 ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกคณะแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป ทั้งนี้ ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษใน 
มคอ. 3-4 ขอให้พิมพ์ในรูปแบบ Sentence style 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     

 ประธานขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัยพิจารณาทบทวนระบบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติเกี่ยวการด าเนินงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย หากพิจารณาเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงระบบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติใดๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้คณะ/วิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือจัดท าเป็นวาระเชิงนโยบายเสนอให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

6.1   คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา   

 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน  15 กระบวนวิชา  ดังนี ้

1.    DROE 382 BASIC DENTAL ROENTGENOLOGY 2      1(1-0-2) 
   Pre :  DROE 281 

2.  DOPE 284 BASIC OPERATIVE DENTISTRY 4 1(1-0-2) 
   Pre :  Consent of the department 

3. DOPE 385 BASIC OPERATIVE DENTISTRY 5 1(1-0-2) 
   Pre :  Consent of the department 

4. DOPE 386 BASIC OPERATIVE DENTISTRY 6 1(1-0-2) 
   Pre :  Consent of the department 

5. DOPE 294 LABORATORY PRACTICE IN OPERATIVE DENTISTRY 4 1(0-3-0) 
   Pre :  Consent of the department 

6. DOPE 395 LABORATORY PRACTICE IN OPERATIVE DENTISTRY 5 1(0-3-0) 
   Pre :  Consent of the department 
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7. DOPE 396 LABORATORY PRACTICE IN OPERATIVE DENTISTRY 6 1(0-3-0) 
   Pre :  Consent of the department 

8. DOS 586 BASIC ORAL AND MAXILLOFACIAL TRAUMATOLOGY 1(1-0-2) 
   Pre :  Fifth year standing 

9. DPED 482 FUNDAMENTAL IN PEDIATRIC DENTISTRY 2(2-0-4) 
   Pre :  Fourth year standing 

10. DCOM 686 DENTAL PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 2 1(1-0-2) 
   Pre :  Sixth year standing 

11. DPRO 281 BASIC COMPLETE DENTURE 1 1(1-0-2) 
   Pre :  Concurrent to DPRO 291 

12. DPRO 282 BASIC COMPLETE DENTURE 2 1(1-0-2) 
   Pre :  DPRO 281 and DPRO 291 and concurrent to DPRO 292 

13. DPRO 483 BASIC COMPLETE DENTURE 3 1(1-0-2) 
   Pre :  Fourth year standing  

14. DPRO 291 LABORATORY PRACTICE IN BASIC COMPLETE DENTURE 1 1(0-3-0) 
   Pre :  Concurrent to DPRO 281 

15. DPRO 292 LABORATORY PRACTICE IN BASIC COMPLETE DENTURE 2 2(0-6-0) 
   Pre :  DPRO 281 and DPRO 291 and concurrent to DPRO 282 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์         
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 
2.  ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 37 กระบวนวิชา ดังนี้ 

1.   DPER 382       PERIODONTOLOGY      
 -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

2.   DPER 383      PERIODONTAL TREATMENT 1 
 -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

3.   DPER 401      CLINICAL PRACTICE IN PERIODONTICS 1 
 -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

4.  DPER 484      PERIODONTAL TREATMENT 2 
 -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

5.   DPER 502      CLINICAL PRACTICE IN PERIODONTICS 2 
 -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

  



6 
 
 

6.   DROE 281      DENTAL ROENTGENOLOGY 1 
 1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย      

  จากเดิม   DENTAL ROENTGENOLOGY 1 
    ทันตรังสีวิทยา 1 
  เปลี่ยนเป็น BASIC DENTAL ROENTGENOLOGY 1 
    พ้ืนฐานทันตรังสี 1            

2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

7.  DROE 383      RADIOGRAPHIC INTERPRETATION 
1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ       

  จากเดิม   RADIOGRAPHIC INTERPRETATION    

  เปลี่ยนเป็น RADIOGRAPHIC INTERPRETATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL  
    DISEASES            

  2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       
  จากเดิม   DROE 282    
  เปลี่ยนเป็น DROE 282 or DROE 382            

3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

8.   DROE 401      CLINICAL PRACTICE IN DENTAL ROENTGENOLOGY 1 
-   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

9.   DROE 502      CLINICAL PRACTICE IN DENTAL ROENTGENOLOGY 2 
-   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

10.   DCRB 482      CROWN AND BRIDGE 1 
 -   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

11.   DCRB 491      LABORATORY PRACTICE IN CROWN AND BRIDGE  
 -   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

12.   DCRB 582      CROWN AND BRIDGE 2 
 -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
  Curriculum mapping    

13.   DCRB 602      CLINICAL PRACTICE IN CROWN AND BRIDGE 1  
-   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping     

14.   DOPE 282      BASIC OPERATIVE DENTISTRY 1 
 -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
  Curriculum mapping    
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    15.  DOPE 291      LABORATORY PRACTICE IN OPERATIVE DENTISTRY 1 
 -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
  Curriculum mapping    

16.  DOPE 384      BASIC OPERATIVE DENTISTRY 2 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

17.  DOS 402       PRACTICE IN ORAL SURGERY CLINIC 1 
  -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping    

18.  DOS 483      BASIC ORAL SURGERY 2 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

19.  DOS 485      MEDICAL EMERGENCIES IN DENTAL OFFICE 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ Curriculum mapping    

20.  DANA 292        LABORATORY IN DENTAL ANATOMY 
  -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping    

21.  DDIA 381      ORAL DIAGNOSIS 1 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

22.  DCOM 291     BASIC PRINCIPLES OF COMMUNITY DENTISTRY 1 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

23.  DCOM 383     BASIC PRINCIPLES OF COMMUNITY DENTISTRY 2 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

24.  DCOM 393     ORAL HEALTH PROMOTION 
  1)  เปลี่ยนแปลงการเขียนลักษณะหน่วยกิตกระบวนวิชาฉบับภาษาไทยให้ตรงกับฉบับ   
   ภาษาอังกฤษ  

   จากเดิม   2(1-2-0)    
   เปลี่ยนเป็น 2(1-3-0)            

  2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
    Curriculum mapping    

 25.  DCOM  484     PREVENTIVE DENTISTRY 
  -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping    
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 26.  DCOM 485     ORAL EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS FOR DENTIST 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

 27.  DCOM 502     COMMUNITY DENTISTRY PRACTICE 1 
  -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping    

28.  DCOM 603    COMMUNITY DENTISTRY PRACTICE 2 
  -   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

29.  DCOM 691    AESTHETIC AND THE ART OF LIVING FOR DENTAL STUDENT 
  -   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

30.  DRS 481     RESEARCH METHODOLOGY FOR DENTISTRY 
  -   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping   

31.  DSDA 111     LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

32.  DSDA 112     LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  

33.  DSDA 113    LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  

34.  DPB 282     PHYCHOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES FOR DENTISTRY 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

35.  DPAC 383     PAIN AND ANXIETY MANAGEMENT IN DENTISTRY 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum mapping    

36.  DJF 581     DENTAL JURISPRUDENCE AND FORENSIC DENTISTRY 
  -   เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping    

37.  DBN 582     BASIC IMPLANT DENTISTRY AND INNOVATION IN RESTORATIVE  
    DENTISTRY 
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื้อหากระบวนวิชา และ Curriculum mapping    

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา DROE 382; DOPE 294, 385, 386, 395, 396; DOS 586; 

DPED 482; DPRO 281, 282, 291, 292 และ 483 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา DOPE 284 และ DCOM 686 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ให้ปรับแก้ไขกระบวนวิชาตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

  DOPE 284    
- ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์ โดยให้เขียนแยกเป็นรายข้อ เพื่อให้สามารถวัดและ

ประเมินผลได้อย่างชัดเจน 
  DCOM 686   

 - พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่าง 
  ชัดเจน และเพิ่มวิธีการวัดและประเมินผลในหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ 
  นักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย 

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DPER 382, 383, 401, 484, 502; DROE 383, 401, 502; DCRB 
482, 491, 582, 602; DOPE 282, 291, 384; DOS 402, 483, 485; DANA 292; DDIA 381; 
DCOM 291, 383, 393, 484, 485, 502, 603, 691; DRS 481; DPB 282; DPAC 383; DJF 581 
และ DBN 582 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ  
และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

4. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา DROE 281; DSDA 111, 112 และ 113 และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังนี้ 

DROE 281 
-   ให้ตรวจสอบชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย โดยท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเป็น  
 “พื้นฐานทันตรังสีวิทยา 1” 
DSDA 111, 112 และ 113    
- เนื้อหากระบวนวิชาที่ระบุชื่อกิจกรรมไว้หลายกิจกรรม ให้เติมค าว่า “เช่น”  และเพิ่ม

เครื่องหมาย “ฯลฯ” ต่อท้าย เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนวิชาใดที่การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดภายในหนึ่งภาคการศึกษา ให้ระบุอักษร

ล าดับขั้น “P” ในการวัดและประเมินผลด้วย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มขี้อเสนอแนะส าหรับทุกกระบวนวิชา ดังนี้ 
1. การเขียนวัตถุประสงค์กระบวนวิชาของทุกกระบวนวิชา ควรแยกเป็นรายข้อ เพื่อให้สามารถวัดและ

ประเมินผลได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Curriculum 
mapping) 

2. การเขียนชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับรูปแบบการเขียนเป็นแบบ Sentence style 
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6.2   คณะนิติศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะนิติศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร แผน 1 ภาคปกติ และ
แผน 2 ภาคพิเศษ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ. ชาตรี  เรืองเดชณรงค์ ผศ. ชาตรี  เรืองเดชณรงค์ - น.บ., มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2524 
อ.วาทิศ  โสตถิพันธุ์ * อ.ดร.อุษณีย์  เอมศิรานันท ์* - Doctoraten Droit public    (nouveau 

régime), Université de Strasbourg, 
France, 2013 

- Master II Droit de I’Union       europ 
éenne (mention assez bien), 
Université de Strasbourg, France, 2008 

- Licence de Droit (mention bien), 
Université de Tours, France, 2006 

อ.กัญญา หิรณัย์วัฒนพงศ ์ * อ.กัญญา หิรณัย์วัฒนพงศ ์ * - LL.M. (European Legal Studies), Exeter 
University, UK, 2001 

- น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2534 

- น.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 
อ.สาลณิี  ภู่รุ่งเรืองผล  อ.สาลณิี  ภู่รุ่งเรืองผล  - น.ม. (กฎหมายอาญา),  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 
- น.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

อ. ศักดิ์ชาย  จินะวงค ์ อ. ศักดิ์ชาย  จินะวงค์ - เนติบัณฑิตไทย, 2541 
- น.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 

หมายเหตุ *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2. ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  แผน 2  ภาคพิเศษ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อ.ชญามณี  พิริยะวณิชย ์ อ.ชญามณี  พิริยะวณิชย ์ - LL.M., Boston University,       MLI 

University of Wisconsin USA, 2002                                     
- น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535 
- น.บ., มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2529 

อ.อัษฎายุทธ  ผลภาค อ.อัษฎายุทธ  ผลภาค - วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554 

- น.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อ.ทศพล  ทรรศนกุลพันธ ์ อ.สุธาสนิี  สุภา - น.ม.(กฎหมายระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2545 
- น.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 

อ.บุญชู  ณ ป้อมเพ็ชร * อ.บุญชู  ณ ป้อมเพ็ชร * - น.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
- น.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 
 

อ.วสุ  สิงหัษฐิต * ผศ.วสุ  สิงหัษฐิต * - น.ม.(กฎหมายมหาชน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2545 

- น.บ., มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2540 
- ร.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
คณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้คณะนิติศาสตร์
ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เสนอมาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะนิติศาสตร์หรือไม่ และเนื่องจากรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้น ารายชื่อดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
นิติศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วแจ้งยืนยันไปยังส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป    
 
6.3    คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
        หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   ซึ่งมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้            
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ.ประภา  วัฒนะคีรี * อ.ดร.จักริน  ชวชาติ  - วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 
- วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อ.เบญจมาศ  ปัญญางาม * อ.เบญจมาศ  ปัญญางาม *   - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2544 
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 
ผศ.วาสนา  นัยโพธิ ์ ผศ.วาสนา  นัยโพธิ์ * - พบ.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), 

สถาบันเทคโนโลยีพระยอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง, 2533 

อ.วัฒนา  จินดาหลวง อ.วัฒนา  จินดาหลวง - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

อ.นพรัตน์  วนิชชานันท์ อ.นพรัตน์  วนิชชานันท์ - M.S.(Electrical Engineering), 
University of Southern 
California, 2000 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2535 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม         
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป    
 
6.4    คณะเภสัชศาสตร์ขอปรบัปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
         ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้            
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร  สอนสุวิทย์  *  รศ.ดร.ภญ.สิริพร  บูรพาเดชะ  * - วท.ด.(เภสัชศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 
- ภ.ม.(เภสัชเวท), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2532 
- ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522  

อ.ดร.ภญ.สุนทรา  เอกอนันต์กุล  * รศ.ดร.ภญ.สุพร  จารุมณี  * - วท.ด.(เภสัชศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548 

- ภ.ม.(เภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2528 

- ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522  
ผศ.ดร.ภญ.วิสินี  จันทร์มหเสถียร รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สนิทรัพย์  * - วท.ม.(เภสัชศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536 
- ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533 
 

อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฑนิธิกูล - วท.ด.(เภสัชศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 

- ส.ม.(เภสัชศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 

- ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
อ.ดร.ภญ.ดรุณี  หงษ์วิเศษ รศ.ดร.ภก.นิสิต  กิตติพงษ์พัฒนา - Ph.D.(Pharmacognosy), 

University of the Sciences in 
Philadelphia, USA, 2001 

- M.Sc.(Pharmacognosy), 
Philadelphia College of 
Pharmacy and Science, USA, 
1997 

- ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 
                               - อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์  แสนจุม้ - วท.ด.(เภสัชศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555 
- วท.ม.(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 
- ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548  
 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเภสัชศาสตร์                 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558      
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 3 ราย มีชื่อปรากฏซ้ าในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งขณะนี้คณะ         
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เภสัชศาสตร์อยู่ระหว่างการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเภสัชศาสตร์แล้ว ในคราวแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และอยู่
ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ  
 ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายช่ือที่เสนอมา มีชื่อปรากฏซ้ าในหลักสูตรระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมจึงเห็นควรให้น า
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา หลังจากที่หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 
 
6.5   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม    
      ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ฉบับป ีพ.ศ. 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ฉบับปี พ.ศ. 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
โดยขอย้ายสลับกระบวนวิชาในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. CPE 361  Software engineering  จากเดิม  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
    เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
2. ISNE 370   Project management  for information จากเดิม  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
   systems and network engineering เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
3. CPE 446 Information systems จากเดิม  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
    เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
4. Free Elective     จากเดิม  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
   เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

        การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
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6.6     คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         
         หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดย
ขอเพ่ิมกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 10 กระบวนวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่รหัส 
5306... เป็นต้นไป ได้เลือกเรียนกระบวนวิชาดังนี้ 

1.  วศ.คพ. 407 (261407)  พ้ืนฐานของการค านวณส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
2.  วศ.คพ. 424 (261424)  ระบบเฝ้าสังเกตและควบคุมระยะไกล 
3.  วศ.คพ. 437 (261437)  พ้ืนฐานทฤษฎีแถวคอยส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
4.  วศ.คพ. 438 (261438)  พ้ืนฐานมัลติโพรโทคอลเลเบลสวิตชิง 
5.  วศ.คพ. 439 (261439)  การสื่อสารไร้สายส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6.  วศ.คพ. 449 (261449)  การทดสอบซอฟต์แวร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
7.  วศ.คพ. 457 (261457)  การบีบอัดข้อมูลภาพและวีดีโอดิจิทัล 
8.  วศ.คพ. 458 (261458)  การมองเห็นของเครื่อง 
9.  วศ.คพ. 469 (261469)  การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

10.  วศ.คพ. 479 (261479)  การเขียนโปรแกรมชีวสารสนเทศ 
 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์    
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1             
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า หลักสูตรดังกล่าวมีการก าหนดกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกไว้
จ านวนมาก จึงควรจัดกลุ่มกระบวนวิชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเลือกกระบวนวิชาเรียนของนักศึกษา 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้ทุกคณะพิจารณาจัดกลุ่มกระบวนวิชาให้ชัดเจน ก าหนด
จ านวนกระบวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรให้เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มทุนในการบริหารจัดการ 

 
6.7   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน  1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- CE 216  Structural materials and testing      
1.   เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
 จากเดิม   4(3-3-6)    
 เปลี่ยนเป็น 4(2-6-4)          

 2.  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา จ านวนชั่วโมงบรรยายและฝึกปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่เสนอ
ต่อทีป่ระชุม 
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การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์          
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CE 216 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป     
 
 

6.8   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา    

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน  1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 INX 325      Service and operation for e-tourism      
-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน      

  จากเดิม   INX 323    
 เปลี่ยนเป็น INX 323  or INX 141    

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา INX 325 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
 
6.9   คณะมนุษยศาสตร์ขอเทียบแทนกระบวนวิชา 
 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยได้ปรับการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนมากขึ้น นั้น 
 คณะมนุษยศาสตร์ประสงค์ขอเทียบกระบวนวิชาเพ่ือใช้แทนกัน จ านวน 8 กระบวนวิชา เพ่ือให้นักศึกษาใน
หลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2552) และนักศึกษาที่ย้ายมาจากต่างคณะ สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2557 ได้ โดยไม่ต้องเรียนกระบวนวิชาเดิม และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
ไป ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
THAI 210  ASPECTS OF THAI LANGUAGE 3(3-0-6) 
      

TFL  310  LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF  
 THAI                                              3(3-0-6) 

THAI 211   PALI-SANSKRIT IN THAI  3(3-0-6) 
      

TFL 321    FOREIGN LANGUAGES IN THAI 3(3-0-6) 
         

THAI 404  ART OF SPEAKING 3(3-0-6) 
       

TFL 304    ADVANCED SPEAKING IN THAI 2 3(3-0-6) 
          

THAI 422  STUDY OF THAI AS A FOREIGN 
 LANGUAGE 3(3-0-6) 

TFL 422    THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 2 3(3-0-6) 
          

THAI 471  MASTERPIECES OF THAI LITERATURE 3(3-0-6) TFL 480   THAI MASTERPIECE LITERATURE FOR 
  FOREIGNERS 3(3-0-6)                

TFL 311 THAI FOR TOURISM                     3(3-0-6) 
      

TFL 205   THAI FOR TOURISM 1 3(3-0-6) 
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กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
TFL 312   BUSINESS THAI 3(3-0-6) TFL 206   THAI FOR BUSINESS 1 3(3-0-6) 

          
TFL 499   SEMINAR ON THAI AS A FOREIGN 
 LANGUAGE 3(3-0-6) 

TFL 489   INDEPENDENT STUDY IN THAI AS A  
 FOREIGN LANGUAGE 3(3-0-6) 

หมายเหตุ :    ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซา้ยแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่าน้ัน  โดยให้มผีลบังคับใช้ 
                 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 

การเสนอขอเทียบแทนกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ทั้งนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์แจ้งที่ประชุมว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเทียบแทนกระบวนวิชา  
จากเดิม ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายแทนกระบวนวิชาในตารางด้านขวาเท่านั้น เปลี่ยนเป็น กระบวนวิชาใน
ตารางด้านซ้ายและด้านขวาสามารถใช้เทียบแทนกันได้ท้ังสองทาง   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบแทนกระบวนวิชา โดยให้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้าย
และด้านขวาสามารถใช้เทียบแทนกันได้ทั้งสองทาง และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ระบุด้วยว่า
การเทียบแทนกระบวนวิชาดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เท่านั้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เก่ียวข้องทางด้านวิชาการ โดยมีข้อสรุปดังนี้       

1. หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม หรือแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร และการเสนอ
กระบวนวิชาเปิดใหม่/ปรับปรุง/ปิดสอน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบ และแจ้งเวียนให้ทุกคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 

2. กรณีที่ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาตามแบบ มคอ. 5 พบว่าควรมีการปรับปรุง
เนื้อหา หรือจ านวนชั่วโมงสอน ซึ่งไม่กระทบต่อจ านวนชั่วโมงรวมและจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา คณะ/
วิทยาลัยสามารถน าผลการประเมินดังกล่าวไปปรับแก้ไขเนื้อหา หรือจ านวนชั่วโมงสอน ในแบบ มคอ. 3 ที่จะใช้
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปได้ โดยไม่ต้องท าการเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
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3. การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผล  (จุดด า  และจุดขาว) ในตารางแสดงผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) ให้จัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย  
 

ปิดประชุมเวลา     16.45   น. 
 

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


