
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/254

วันศุกร์ที 3 มีนาคม 2549
ณ  ห้องประชุม สํานักงานอธิการบดี

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

ผู ้มาประชุม
1. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองประธานคณะกรรมการ
2. รศ.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
4. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล กรรมการ
5. ผศ.กรรณิการ์ ภู ่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
6. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
7. อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมการ
8. รศ.เสน่ห์ ญาณสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
9. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
10. ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์              กรรมการ
11. ผศ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์               กรรมการ
12. อ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
13. ผศ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
14. อ.ดร. แป้นแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
15. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน
3. ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน
4. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5. ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
8. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
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10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
11. รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู ้เข ้าร่วมประชุม
1. อ.วิทูร สินศิริเชวง
2. อ.ดร.พิสิษฐ์ อาจารย์ประจําภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
3. นางจิตราภรณ์ อุตตโม หัวหน้างานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
4. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 13.45 น.

ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานคณะกรรมการ เป็นประธานดําเนินการประชุมแทน

วาระที 1 (ไม่มี)

วาระที 2 2/2549 และครังที 3/2549

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม /254 เมือว ั นที มกราคม 254
ตามรายละเอียดในเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

. รายงานการประชุม /254 เมือว ั นที มกราคม 254 ให้ปรับแก้ไขมติข้อ .
“เห็นชอบในหลักการการเปลียนแปลงเ งื อนไขที ต้อง ผ่านก่อนของ

กระบวนวิชา ECON
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขชือกระบว นว ิ ชาภาษา อั งกฤษเ ป็น “Research
Exercise in Current Economic Issues””

. รายงานการประชุม ให้ปรับแก้ไขดังนี

1) หน้า  ให้ ตัดร า “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย”
ออก

2) จากเดิม “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา ….” เป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา …”

รับรองรายงานการประชุม
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วาระที 3 เรือง สื บเ นื อง (ไม่มี)

วาระที 4 (ไม่มี)

วาระที 5

5. คณะวิทยาศาสตรข์อเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป ดังนี

1. GEM 236 CHEMICAL FUNDAMENTALS OF GEMOLOGY 3(3/3-0/0)
Pre: CHEM 111 and CHEM 115 and GEM 101

2. GEM 321 GEMS IDENTIFICATION 4(3/3-1/3)
Pre: GEM 101

3. GEM 323 ORGANIC GEMS 2(2/2-0/0)
Pre: GEM 101

4. GEM 382 JEWELRY PRODUCTION 4(3/3-1/3)
Pre: GEM 101

. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป ได้แก่ GEM 233, 235, 341, 371, 444, 451, 452, 462, 471, 481, 483, 485

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม

. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา เพือใ ห้ สอดคล้ อง กั บโ ครงสร ้ าง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทัง
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏริูปการศึกษา โดยปรับลดจํานวนหน่วยกิตลง และขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี

. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมวดว ิ ชา ศึ กษา ทั วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่ เป็น

โดยมีการเปลียนแปลง ดั งนี

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่
. หมวดวิชาศึกษาทัวไป . หมวดวิชาศึกษาทัวไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่ วยกิ ต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่ วยกิ ต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร กลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หน่ วยกิ ต
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่
. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า . หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า

. วิชาแกน วิชาแกน
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
. . วิ ชาเอกบั งคับ กิต . . วิ ชาเอกบั งคับ

ไม่น้อยกว่า
วิชาโท ไม่มี วิชาโท ไม่มี

. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต . หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต

. 2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ ดั งนี
1. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 4 กระบวนวิชา ได้แก่ GEM

236, 321, 323, 382 ตามทีเสนอ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขดังนี

1) กระบวนวิชา GEM 236 ให้ปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนเงือนไ ขที ต้องผ่ านก่ อนของ
กระบวนวิชาฉบับภาษาไทย จากเดิม “ว.คม. 111 และ ว.คม. 115 และ ว.อณ. 101”
เป็น “ว.คม. 111, ว.คม. 115 และ ว.อณ. 101” และให้ปรับแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน

2) กระบวนวิชา GEM 321 ให้ปรับแก้ไขดังนี
1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย จากเดิม “…สมบัติทางกายภาพและทาง

แสง…” เป็น “…สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง…”
2. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Descriptive Gemstones.”

เป็น “Descriptive gemstones.”
3. เนื อหากระบว นว ิ ชาภาษา ไทยข้ อ 1. จากเดิม “บทนํา” เป็น “บทนําเกียวกั บการ

ตรวจพิสูจน์อัญมณ”ี และให้ปรับแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
3) กระบวนวิชา GEM 323 ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2.

จากเดิม “identification” เป็น “identify”
4) กระบวนวิชา GEM 382 ให้ตัดชือย่ อกระบว นว ิ ชาภาษา อั งกฤษออก

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 12 กระบวนวิชา ได้แก่ GEM 233, 235,
341, 371, 444, 451, 452, 462, 471, 481, 483, 485 ตามทีเสนอ โดยใ ห้ มีผลบั งคั บใ ช้ ตังแต่ ภาค
การศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา ตามทีเสนอ โดยใ ห้
มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีการศึ กษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอทีประชุ มคณบ ดี และคณะ กรรมการวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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5. คณะมนุษยศาสตร์ขอหารือเกียวกั บการจั ดการเ รี ยนการสอนกระบว นว ิ ชาภาษา อั งกฤษพื นฐาน

ตามที
มีมติให้

ทุกหลักสูตรสาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ กําหนดให้เรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 12 หน่วยกิต ตังแต่ ปีการศึ กษา 2547 เป็นต้นไป โดยให้บรรจุกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน
ENGL 103, 104, 203 และ 204 หรือ 205 หรือ 206 ไว้ในกลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร นัน

ดังกล่าวข้างต้นดังนี

1. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หมายถึง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศทุกภาษาทีเปิ ดสอนใ นคณะ
มนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรังเศส ภา ษา จี น ภา ษา ญี ปุ่น ฯลฯ ใ ช่ หรื อไม่

2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศตามข้อ 1. ไม่จําเป็นต้องเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต ใช่หรือไม่ หรือไม่ต้องเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน

12 หน่วยกิตเลย

3. หากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศตามข้อ 1. ไม่จําเป็นต้องเรียนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพืนฐานใ ห้ ครบทั ง 12 หน่วยกิต แล้ว ยังมีความจําเป็นต้องกําหนดให้เรียน

เพือใ ห้ มี
จํานวนหน่วยกิตครบ 12 หน่วยกิตหรือไม่

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา ข้ อหา รื อดั งกล่ าวแล้ ว มี คว ามเ ห็ นดั งนี
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศทุกภาษาทีเปิ ดสอนใ นคณะ มนุ ษยศา สตร ์ (ยกเว้น

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื นฐาน 12 หน่วยกิต
2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษสามารถกําหนดให้เรียนกระบวนวิชาภาษาต่างประเทศอืนๆ

แทนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื นฐานที มหา ว ิ ทยา ลั ยกําหนดไ ด้  แต่ ทัง นีต้ องเ รียนให้ครบ
12 หน่วยกิต

5.3 คณะมนุษยศาสตรข์อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา (หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2549)

คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน  สาขาวิ ชา (หลักสูตรปรับปรุง

ประวัติศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชา

ตามรายละเอียดดังนี
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. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาภาษาและการสอืสารและหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี

หน่วยกิตเช่นเดิม ตามรายละเอียดดังนี

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จากเดิม กําหนดให้เรียน  ก ระบว นว ิ ชา  ปร ั บลดเ หล ื อ
กระบวนวิชา ได้แก่ HUGE 100, 111, 112, 113 และกระบวนวิชาของคณะ
มนุษยศาสตร์ ทีไม่ ใช่ กระบว นว ิ ชาในกลุ ่มว ิ ชาแกน ว ิ ชา เอก ว ิ ชาโท และวิ ชาเ ลื อกเ สร ี
หรือกระบวนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ตามความเห็นชอบของภาควิชา/สาขาวิชา อีก

2) กลุ่มวิชาภาษ
หน่วยกิต โดยย้ายกระบวนวิชา ENGL 203
กลุ่มวิชาภาษาและการสือสารตา มนโ ยบา ยมหา วิ ทยา ลั ย

หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับลดจํานวนหน่วยกิตลง  หน่ วยกิ ต เนื องจากย้ ายกระบว นวิชา
ENGL 203

. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาของทุกสาขาวิชาให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ วมี คว ามเ ห็ นว ่ า รายละเ อี ยดการปร ั บปรุงหลักสูตรทีเสนอมา นั น มี การ
เปลียนแปลงกระบว นว ิ ชาและจํ านวนหน่ วยกิ ตใ นหมว ดว ิ ชาเฉพา ะ ทํ าให้ จํานวนหน่ วยกิ ตร วมตลอดหลั กสู ตร
ลดลง ซึงแนว ปฏิ บัติของมหา วิ ทยา ลั ยกํ าหนดว ่ ากา รปร ั บปร ุ งในล ั กษณะ ดั งกล่ าว ให้ เสนอเ ป็ นหลั กสู ตร
ปรับปรุงมาก จึงขอให้คณะมนุษยศาสตร์นําหลักสตูรกลับไปพิจารณาทบทวนและดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ทีมหา วิ ทยาลั ยกํ าหนด

5. คณะศึกษาศาสตรข์อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสตูร
ปรับปรุงโครงสร้าง

หลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทัวไปและหมวดว ิ ชาเฉพา ะ ตามรายละเอียดดังนี

1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป

1) ข้อ 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

- ยกเลิกกระบวนวิชา HUGE 106 Humanistic Arts เนืองจากคณะ มนุ ษยศา สตร ์ จะ
ปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว
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2) ข้อ 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ยกเลิกกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เดิม และให้เรียนกระบวนวิชาวิทยา-
ได้เปิดสอนใหม่แทน

ดังนี
1. ให้เรียนกระบวนวิชา BIOL 111 แทน BIOL 101
2. ให้เรียนกระบวนวิชา CHEM 111 และ 115 แทน CHEM 103 และ 107
3. ให้เรียนกระบวนวิชา PHYS 117 และ 187 แทน PHYS 103 และ 107
4. ให้เรียนกระบวนวิชา MATH 111 แทน MATH 103

2. หมวดวิชาเฉพาะ ปรับเปลียนกระบวน วิชาในกลุ่มวิชาเอก แผน 1 และแผน 2 ในข้อ 2.2.2 วิชา
ทางด้านเนือหา  ให้ สอดคล้ อง กั บการปร ั บปร ุ งหลั กสู ตรและกระบวนว ิ ชาของคณะ วิ ทยาศา สตร ์

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว ม ี มติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ
ต้นไป
เอกสารให้ถูกต้องก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอ
กระบวนวิชา ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป จํานวน  กระบว นว ิ ชา  ได้ แก่

. FST 202 Food Processing and Preservation I
จากเดิม Pre: CHEM 104, CHEM 108 and BIOT 120; for non-major only
เปลียนเ ป็น Pre: CHEM 104 or CHEM 111 and BIOT 120;

for non-major only
2. FST 452 Quality Control and Assurance

จากเดิม Pre: STAT 263 and fourth year students
เปลียนเ ป็น Pre: STAT 263 or PDT 314 and fourth year standing

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ เห็ นชอบการปร ั บปร ุ งกระบว นว ิ ชา FST 202 และ 452 ตามที
1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
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5. คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา ปรับปรุงวิชาโท และปรับปรุง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิ

คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา ปรับปรุงวิชาโท และปรับปรุง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2549) ตามรายละเอียดดังนี

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 4 1 ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป ดังนี

. FAGE 111 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 3(3/3-0/P)
Pre: None

2. FAGE 112 INTERACTIVE DESIGN ON WEB SITE 3(3/3-0/P)
Pre: None

3. PHOT 360 SURVEY OF DIGITAL PHOTOGRAPHIC
RETOUCHING 3(2/2-1/2)

Pre: PHOT 211
4. PHOT 361 ADVANCE DIGITAL PHOTOGRAPHIC

RETOUCHING 3(2/2-1/2)
Pre: PHOT 360

. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา
ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป ได้แก่ TART 436; DESN 231, 232, 233, 332

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมครังที

. ปรับปรุงวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ สําหรับนักศึกษาทัวไปและสํ าหร ั บนั กศึ กษาคณะวิจิตรศิลป์
(หลักสูตร  ปี ) ดังนี

- วิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ สําหรับนักศึกษาทัวไป มีการเพิมกระบว นว ิ ชาให้ เลื อกเ รี ยน
ในส่วนของวิชาเลือก
มาก

จากเดิม ให้เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี
- PHOT 315, 321, 322, 332, 416, 417

เปลียนเ ป็น ให้เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี
- PHOT , 242, 243, 315, 321, 322, 331, 332, 344,

353, 354, 416, 417

หมายเหตุ นักศึกษาทีเรี ยน กระบวนวิชา PHOT
พืนฐานหร ื อว ิ ชาแกนของ วิ ชาเอกแล้ วให้ เลื อกเ รี ยนกระบว นว ิ ชา ศิ ลปะ
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- วิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ สําหรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ (หลักสูตร  ป ี ) ตาม
รายละเอียดดังนี

) วิชาบังคับ ยกเลิกการกําหนดให้เรียนกระบวนวิชา PHOT 321 และ 417 ทําให้
จํานวนหน่วยกิต ลดลงจากเดิม  หน่ วยกิ ต เหลือ  หน่ วยกิ ต

) วิชาเลือก ปรับเพิมจ ํ านวนหน่ วยกิ ตข ึ นจากเดิม  หน่ วยกิ ต เป็น  หน่ วยกิ ต และ
เพิมกระบวนวิชาให้เลือกเรียนดังนี

จากเดิม ให้เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี
- PHOT 315, 322, 332, 416

เปลียนเ ป็น ให้เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี
- PHOT , 242, 243, 315, 321, 322, 331, 332,

344, 353, 354, 416, 417

. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.
โดยให้มีผ ดังนี

1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรในข้อ 2.1 วิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ โดยยกเลิกกระบวนวิชา
MC 201 และให้เรียนกระบวนวิชา PHOT 210 แทน

2) ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ในภาคการศึกษาที 1 ชันปี ที 2 ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม
ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ ดั งนี

1. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ได้แก่ FAGE 111,
112; PHOT 360, 361 ารศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2549

การเรียนการสอนของกระบวนวิชา FAGE 111 และ FAGE 112 ควรกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ ประมาณ
45-90 ชัวโมง  เพื อให้ ไ ด้ปริ มาณกา รศึ กษา 1 หน่วยกิต ซึงจะเ กิ ดปร ะโยชน์ ต่ อนั กศึ กษา มา ก

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 5 กระบวนวิชา ได้แก่ TART 436; DESN
231, 232, 233, 332 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงวิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ ตามทีเสนอ โดยใ ห้ มีผลบั งคั บใ ช้
ตังแต่ ปีการศึ กษา 2549 เป็นต้นไป โดยมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรวิชาโททีเสนอมา ระบุ กระบว นว ิ ชาให้ เลื อก

กิดปัญหาในการ
บริหารจัดการและเกิดความไม่คุ้มทุนในการใช้ทรัพยากร จึงควรกําหนดกระบวนวิชาให้เหมาะสมกับเนื อหา
ทีนักศึ กษา จํ าเ ป็นจะต้ องเ รี ยนร ู ้
ปรับแก้ไขรายละเอียดของเอกสารก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยเพือจั ดทํ าปร ะกาศต่ อไป
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4. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2549) 2549 เป็นต้นไป และ
ให้คณะวิจิตรศิลป์ประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือปร ั บแก้ ไขรายละเ อี ยดของเอกสารก่ อน
นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที 6 (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ  แป้ นแก้ ว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


