
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  2/2552 

วันจันทรท่ี 16 กุมภาพันธ 2552 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. อ.ดร.อัญชล ี ตนานนท ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา แทน 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการฯ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. นางอมรา อิสระชาญพาณิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
6. อ.เฉลิมพล คงจิตต แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
10. นางศิริกุล ดํารงชาต ิ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. อ.ณรัตน มนตรีขจร แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ            
13. รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน   รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                    กรรมการ 
14. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท   คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
17. รศ.พันทวี   เช้ือขาว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ  
18. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
19. นางณัฐวรรณ ใบบัว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร         กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ระว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21. อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
22. อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
23. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
24. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รักษาการรองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร   กรรมการ 
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25. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. อ.ชยกฤต หิรัญสัจจะ  อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
2. อ.สุธาสินี โทวุฒิกุล อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี  
3. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี   
4. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑติวิทยาลัย  
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
  
เร่ิมประชุมเวลา 13.40 น. 
 เนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษาติดราชการ จึงมอบหมายใหผูชวย
อธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา เปนประธานที่ประชุมแทน โดยประธานไดกลาวเปดประชุม 
แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2552 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหปรับแกไขรายงานการประชุม หนา 7 บรรทัดท่ี 4 จาก
ดานลาง จากเดิม “SPORTS FOR LIFE” เปล่ียนเปน “SPORTS FOR HEALTH” 

เม่ือแกไขแลวท่ีประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
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 5.1  คณะพยาบาลศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม 
 คณะพยาบาลศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม เพื่อใชสําหรับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป  
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 รหัสอักษรภาษาไทย พย.ศท. 
 รหัสอักษรภาษาอังกฤษ NGGE 
 รหัสตัวเลข 571... 
 โดยการขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
พยาบาลศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา พย.ศท. (NGGE)  โดย
ใชรหัสตวัเลข 571... ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

 5.2   คณะศึกษาศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะศึกษาศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที ่1 
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 1. กําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม เพื่อใชสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 รหัสอักษรภาษาไทย ศ.ศป. 
 รหัสอักษรภาษาอังกฤษ EDAE 
 รหัสตัวเลข 061... 

 2. เปล่ียนแปลงรหัสกระบวนวิชา จากเดิม EDF เปล่ียนเปน EDAE จํานวน 36 กระบวนวิชา 
ไดแก EDAE 100, 101, 103, 105, 106, 201, 202, 204, 206, 211, 212, 223, 301, 302, 303, 
306, 307, 309, 310, 312, 313, 314, 317, 319, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 420, 
422, 424, 489 และ 498 

 การขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม และเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา ตามขอ 1. และ ขอ 2. ไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2552 

 3. ปรับปรุงเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ  
  - EDIE 444  SPECIAL LECTURE IN INDUSTRIAL EDUCATION  
  จากเดิม Pre: Third year standing  
  เปล่ียนเปน Pre: Third year standing or consent of the instructor 

 กระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 โดยมรีายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอ       
ที่ประชุม 
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  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี ้
 1. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา ศ.ศป. (EDAE)  โดยใชรหัสตัวเลข 061... ตามท่ี

เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสกระบวนวิชา จากเดิม EDF เปล่ียนเปน EDAE จํานวน 

36 กระบวนวิชา ไดแก EDAE 100, 101, 103, 105, 106, 201, 202, 204, 206, 
211, 212, 223, 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 314, 317, 
319, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 420, 422, 424, 489 และ 498 
ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

 3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDIE 444 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

 ท้ังนี้ ขอใหคณะศึกษาศาสตรปรับแกไขการเขียนลักษณะหนวยกิตตามรูปแบบใหมท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

 5.3 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ  
  - PHYS 125 PHYSICS FOR VETERINARY STUDENTS                     1(1-0-2) 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับปรุงลักษณะหนวยกิตและเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวน
วิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ BCT 315 และ BCT 445 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมและปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
  1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา PHYS 125 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย

อนุมัติตอไป 
  2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา BCT 315 และ BCT 445 ตามท่ีเสนอ และให

นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

 5.4 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 7 กระบวนวิชา โดยขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ไดแก 
 1. PED 591 GENERAL PEDIATRICS  2(0-6-0) 
 2. FMED 591 PRACTICAL EMERGENCY MEDICINE FOR MEDICAL STUDENT  2(0-6-0) 
 3. FORM 591 MEDICO-LEGAL AUTOPSY  2(0-4-2) 
 4. FORM 592 TOXIC SUBSTANCES IN FORENSIC MEDICINE 2(2-0-4) 
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 5. FORM 593 CLINICAL AND EMERGENCY TOXICOLOGY 2(2-0-4) 
 6. CLME 513 EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE I 2(0-6-0) 
 7. CLME 514 EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE II 2(0-6-0)  
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551  
  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา PED 591 FMED 591 
FORM 591 , FORM 592,  FORM 593, CLME 513 และ CLME 514 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขดังนี้ 
  1. เนื่องจากคณะแพทยศาสตรประสงคจะกําหนดใหกระบวนวิชาดังกลาวขางตนมีการ

วัดผลดวยอักษรลําดับข้ัน S และ U จึงขอใหระบุเงื่อนไขดังกลาวไวในคําอธิบาย
กระบวนวิชาดวย 

  2. กระบวนวิชา FORM 591  แกไขช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนวิชา จากเดิม “ภาควิชา
นิติศาสตร” เปน “ภาควิชานิติเวชศาสตร” 

  3. กระบวนวิชา FORM 593 แกไขรูปแบบการเขียน prerequisite ในเคาโครงกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษใหเปนไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  4. กระบวนวิชา CLME 513 และ CLME 514 ใหตัดคําวา “ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะฯ” ออก 

  ท้ังนี้ ขอใหคณะแพทยศาสตรประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการปรับแกไข
การเสนอกระบวนวิชาเปดใหมใหถูกตองตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกอนเสนออนุมัติตอไป   

 5.5  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการปรับกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรใหทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี    ตามรายละเอียดดังนี ้

  1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา-
เฉพาะ โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรคงเดิม คือ ไมนอยกวา 131 หนวยกิต ตามรายละเอียด     
การปรับปรุงดังนี ้
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 15 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       92 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      95 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 25 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน 28 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก              67 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 
  - วิชาเอกบังคับ 49 หนวยกิต   - วิชาเอกบังคับ                            46 หนวยกิต 
  - วิชาเอกเลือก      18 หนวยกิต   - วิชาเอกเลือก     21 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถามี)                   -ไมมี-  2.3 วิชาโท (ถามี)                    -ไมมี- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

 2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 
 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ 
โดยใหปรับแกไขบทสรุปผูบริหารและเอกสารหลักสูตรดังนี้ 
  1. บทสรุปผูบริหาร ปรับแกไขดังนี ้ 
   1) ปรับแกไขจํานวนรับนักศึกษาในหนา 3 ตารางจํานวนรับนักศึกษา และหนา 7 

ตารางประสิทธิผลของหลักสูตร ใหสอดคลองกันดวย  
   2) หนา 3 แกไขปการศึกษาท่ีรับนักศึกษาเปน 2552, 2553, 2554, 2555 และ 

2556 ตามลําดับ 
  2. เอกสารหลักสูตร ปรับแกไขดังนี ้
   1) หนา 14 แกไขรหัสกระบวนวิชา “ม.อ.204” เปน “ม.อ.202” 
   2) หนา 16 ขอ 1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม ใหแกไขช่ือกระบวนวิชา ศ.ท.

100 เปน “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม” โดยกําหนดใหเปนวิชาหลัก 
และใหระบุเงื่อนไขเพ่ิมเติมวา “เลือกอีก 1 หนวยกิต จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้
...” เพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชา  

  นอกจากนี้ท่ีประชุมมีขอสังเกตดังนี ้
1. การระบุวารสารและส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาในขอ 19 ของเอกสารหลักสูตร     

ไมสอดคลองกับการเปนหลักสูตรนานาชาติเนื่องจากมีการระบุหนังสือและวารสารท่ี
เปนภาษาไทยจํานวนมาก 

2. กระบวนวิชา “คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร” ท่ีบรรจไุวในหลักสูตร ยังไมได
มีการเสนอขอเปดสอน จึงขอใหวิทยาลัยฯ ประสานกับคณะวิทยาศาสตรเพ่ือพิจารณา
เปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว โดยอาจปรับเปล่ียนช่ือกระบวนวิชาใหเหมาะสม 
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไดบรรจุกระบวนวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรสาขาวิชาแอนนิเมชัน
ดวย 
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3. ขอใหวิทยาลัยฯ ตรวจสอบอัตราสวนของของอาจารย ในขอ 15.2.1 และจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร ในขอ 16.1.1 เนื่องจากขอมูลไมสอดคลองกัน  

  ท้ังนี้ ขอใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
การปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตรใหถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด และใหนําเสนอท่ีประชุม
พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ในวันท่ี 13 มีนาคม 2552 

 5.6   วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมช่ัน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมช่ัน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการปรับกระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจัดกลุมวิชาเรียนใหมี
ความยืดหยุนมากขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจ ตามรายละเอียดดังนี ้

  1. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา-
เฉพาะ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม 130 เปน 132 หนวยกิต ตามรายละเอียด
การปรับปรุงดังนี ้

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 18 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 2 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      94 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 31 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน 32 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา     62 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 
  - วิชาเอกบังคับ 50 หนวยกิต   - วิชาเอกบังคับ                            38 หนวยกิต 
  - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา      12 หนวยกิต   - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา     24 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถามี)                   -ไมมี-  2.3 วิชาโท (ถามี)                    -ไมมี- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

 2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 
 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับแกไขเอกสาร
หลักสูตรดังนี้ 
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1. หนา 10  ขอใหตรวจสอบและแกไขช่ือและคํานําหนานามของอาจารยพิเศษใหถูกตอง  
2. หนา 32 ขอใหแกไขการเขียนลักษณะหนวยกิตตามรูปแบบใหมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  นอกจากนี้ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. เนื้อหาของหลักสูตรยังขาดกระบวนวิชาความรูพ้ืนฐานทางดานการเขียนบทละคร 
   การแสดง การตัดตอ และการบันทึกเสียง ซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของแอนนิเมชัน 
  2. ควรเพ่ิมกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ creative planning and presentation ไวใน

หลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนมีทิศทางท่ีชัดเจนในการสรางสรรคผลงาน 
3. การระบุวารสารและส่ิงพิมพ ควรจะระบุรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาใหชัดเจน 

เพ่ือท่ีนักศึกษาสามารถไปศึกษาคนควาดวยตนเองได 
4. กระบวนวิชา “คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร” ท่ีบรรจุไวในหลักสูตร ยังไมได

มีการเสนอขอเปดสอน จึงขอใหวิทยาลัยฯ ประสานกับคณะวิทยาศาสตรเพ่ือพิจารณา
เปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว โดยอาจปรับเปล่ียนช่ือกระบวนวิชาใหเหมาะสม 
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไดบรรจุกระบวนวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรสาขาวิชาแอนนิเมชัน
ดวย 

  ท้ังนี้ ขอใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
การปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตรใหถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด และใหนําเสนอท่ีประชุม
พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ในวันท่ี 13 มีนาคม 2552 

 5.7 คณะพยาบาลศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชาและปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

 คณะพยาบาลศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียด
ดังนี ้

 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก NGC 212, NGF 233 และ NGID 
204 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับเปลี่ยนเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา จํานวน 1 
กระบวนวิชา คือ NGF 216 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  
  - พย.พ. 216   การพยาบาลพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  จากเดิม Pre: ม.จว. 103 และเรียนพรอมกับ พย.รภ. 203 และ พ.สร. 223 
  เปล่ียนเปน Pre: เรียนพรอมกับ พย.รภ. 203 และ พ.สร. 223 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหม และกระบวนวิชาปรับปรุง ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 

 3. ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ปรับเนื้อหาของหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตป
การศึกษา 2552 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
   3.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และหมวดวิชาเฉพาะ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 
เปน ไมนอยกวา146 หนวยกิต  
    3.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 
 โดยรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี ้ 
1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา NGC 212, NGF 233 และ NGID 204 ตามท่ีเสนอ 

และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา NGF 216 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย 

อนุมัติตอไป 
3. เห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปกต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับแกไขบทสรุปผูบริหาร
และเอกสารหลักสูตร ดังนี ้
1) เอกสารหลักสูตร ปรับแกไขดังนี้ 

1. หนา 32-33 ใหตัดขอความ “หรือเลือกกระบวนวิชาอื่น ๆ  ท่ีเทียบเทากระบวน
วิชาดังกลาวในกลุมวิชานี้ตามความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะฯ” ในขอ 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปออกท้ังหมด และใหคณะกําหนดกระบวนวิชาใหเลือก
ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ใหอยูระหวาง 2-4 เทาของจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไว และ
ใหเพ่ิมขอความ “หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ แลวนํามาเทียบ
โอนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรได โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา” ตอทาย 

2. หนา 32 แกไขช่ือกระบวนวิชา ม.อ.201 เปน “การอานเชิงวิเคราะหและ
การเขียนอยางมีประสิทธิผล” และกระบวนวิชา ม.อ.202 แกไขเปน 
“ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ” 

3. หนา 33 ใหตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดลักษณะหนวยกิต  
กระบวนวิชาจากคณะเจาของกระบวนวิชานั้น ๆ ดวย 

4. หนา 38-41 ใหตัดคําวา “กลุมท่ี ...” ออก  
5.  หนา 41 แกไขกระบวนวิชา พย.สน.491 และ 492 ในภาคการศึกษาท่ี 2 

เปน “การฝกปฏิบัติผดุงครรภ 2” และ “การฝกปฏิบัติผดุงครรภ 3” 
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   2) ใหปรับแกไขสาระการปรับปรุงหลักสูตรในบทสรุปผูบริหารใหสอดคลองกับ 
    เอกสารหลักสูตร 

  นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา โดยการปฏิบัติท่ีผานมามหาวิทยาลัยจะจัด
กระบวนวิชาใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในลักษณะเปน package สําหรับนักศึกษาช้ัน
ปท่ี 1 โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะจัดใหไดเพียง 4 กระบวนวิชา ดังนั้น
กระบวนวิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และกลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตรกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตรนั้น คณะจะตองไปบริหารจัดการเอง ใหเพ่ิมกระบวนวิชาในภายหลังได  

  4. เห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับแกไขใหสอดคลองกับ
หลักสูตรปกติ ตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุม และใหเพ่ิมขอมูลความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิแนบมาดวย   

 5.8   วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยขีอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยขีอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม เพื่อใชสําหรับกระบวนวชิาศึกษา
ทั่วไป ตั้งแตภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 รหัสอักษรภาษาไทย ศท.ศท. 
 รหัสอักษรภาษาอังกฤษ AT.GE. 
 รหัสตัวเลข 955... 

 การกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 

   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา ศท.ศท. (AT.GE.)  
โดยใชรหัสตัวเลข 955... ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 
 5.9   คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิตและเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ SC 200 และ STAT 100 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป  
 1. SC 200 SCIENTIFIC ETHICS FOR THAI SOCIETY        3(3-0-6) 
  จากเดิม Pre: Second year standing: science and 
    applied science students  
  เปล่ียนเปน Pre: None 

 2. STAT 100 INTRODUCTION TO STATISTICAL CONCEPTS  3(3-0-6) 
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  จากเดิม Pre: For Humanities, Social Sciences, 
    Education and Fine Arts Students 
  เปล่ียนเปน Pre: Enrollments are not permitted for Science-based students 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 

   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี ้
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SC 200 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย

อนุมัติตอไป  
2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา STAT 100  โดยขอสํานักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสานกับสํานักทะเบียนและประมวลผลในประเด็นของการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาท่ีคณะเสนอมา วาสามารถทําไดหรือไม กอน
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 

 (นางเทพพร  สุคําวัง)                                      
      หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร                                 
    สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                          
       ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 


