
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  5/2552 

วันจันทรท่ี 16 มีนาคม 2552 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม     รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานที่ประชุม  
     ประธานกรรมการ 
2. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพาณิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5. อ.เฉลิมพล คงจิตต แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง รองคณบดฝีายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                     กรรมการ 
10. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
12. รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน     รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                    กรรมการ 
13. อ.ธนะชัย พันธเกษมสุข แทนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
15. รศ.วัชร ี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
16. รศ.พันทวี   เช้ือขาว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ  
17. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ระว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบรหิารธุรกิจ            กรรมการ 
19. อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
20. รศ.นรินทร นําเจริญ  แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
21. น.ส.หัสยา เพชรบัวศักดิ ์ แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
22. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
23. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.ปราณี วงศจํารัส คณะมนุษยศาสตร 
2. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว คณะวิทยาศาสตร             



 -2- 

3. อ.ชยกฤต หิริสัจจะ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
4. อ.ชาติชาย ดวงสอาด วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
5. อ.สุธาสิน ี โทวุฒิกุล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
6. อ.พงสศักดิ ์ โหลิมชยโชติกุล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 
7. นางนุชร ี จงแกววัฒนา หัวหนาฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ  
    สํานักทะเบียนและประมวลผล 
8. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
9. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการส่ือสารมวลชน 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.้- 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
 
 1. สรุปขอมูลปญหาการเทียบโอนหนวยกิตและขอมูลรายวิชา e-learning 

 คณะทํางานความรวมมือดานวิชาการ ทอมก. ไดขอใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเสนอขอมูลปญหา
เกี่ยวกับการเทียบโอนหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและขอมูลรายวิชา (Course) e-learning  
ที่จะรวมมือกันได เพื่อรวบรวมเสนอคณะทํางานความรวมมือดานวิชาการ ทอมก. พิจารณา ซึ่งสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดสอบถามขอมูล ไปยั ง  สํานักทะเ บียนและประมวลผล กองวิ เทศสัมพันธ  
คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร และสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขอสรุป ดังนี ้

 
1. ปญหาการเทียบโอนหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.1  ความไมชัดเจนของเอกสารประกอบการขอเทียบโอนซึ่งควรเปนประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) ที่แสดงใหเห็นถึงเนื้อหากระบวนวิชา และจํานวนช่ัวโมงบรรยายในแตละหัวขอ  
ตลอดจนเกณฑการวัดและประเมินผลของกระบวนวิชานั้น ๆ  สําหรับนํามาประกอบการ
พิจารณาเทียบโอนใหชัดเจน  และเปนมาตรฐานเดียวกัน   แตเอกสารที่มหาวิทยาลัย  
สวนใหญนํามาใชประกอบการพิจารณาเทียบโอนในปจจุบันคือ คําอธิบายรายละเอียด
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กระบวนวิชา  (Course Description) ดังนั้นจึงตองขอขอมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย     
ตนสังกัดของนักศึกษา ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ 

1.2  ระบบการนับหนวยกิตของแตละมหาวิทยาลัยไมสอดคลองกัน  
1.3  ระบบการวัดและประเมินผล  ในการใหอักษรลําดับขั้นของแตละมหาวิทยาลัยไมสอดคลองกัน   

 
2. แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะในการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

2.1  ควรมีการสํารวจนักศึกษาที่มารายงานตัวเปนนักศึกษาใหม วามีนักศึกษาที่เคยเรียนจาก
มหาวิทยาลัยอื่นมากอนหรือไม ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดประชาสัมพันธในเรื่องของการเทียบโอน
กระบวนวิชา และใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่มีความประสงคจะทําการเทียบโอนกระบวน
วิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถดําเนินการไดตั้งแตเนิ่น ๆ และเพื่อใหคณะตาง ๆ มีเวลา
เพียงพอในการดําเนินการดังกลาว 

2.2  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องของการเทียบโอนระหวางมหาวิทยาลัย      
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวไปไดโดยสะดวกรวดเร็ว 

   2.3  ควรรวบรวมขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชาของแตละมหาวิทยาลัย และนําเผยแพรบน 
       เว็บไซต เพื่อใหสามารถดาวนโหลดมาใชไดทันที 

   2.4  การดําเนินการของ สกอ. ในการจัดระบบและรูปแบบการคิดจํานวนช่ัวโมง และหนวยกิต
ควรเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะชวยแกไขปญหาในเรื่องการเทียบโอนหนวยกิตของ 
แตละสถาบันที่ไมสอดคลองกันได 

       2.5  สกอ. หรือ หนวยงานกลาง ควรจัดระบบการวัดและประเมินผล และการใหอักษรลําดับขั้น   
เพื่อใหทุกมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

 
3. ขอมูลรายวิชา (Courses) e-learning ท่ีมหาวิทยาลัยจะรวมมือกันได 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปดใช e-learning เฉพาะในมหาวิทยาลัย ยังไมไดมีการเปดใหสถาบัน/
มหาวิทยาลัยอื่นใช  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2552  
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตรัิบรองรายงานการประชุม โดยใหปรับแกไขดังนี ้

1. หนา 4 บรรทัดท่ี 1 แกไขช่ือกระบวนวิชา เปน “WORLD AND GLOBAL CHANGE” 

2. หนา 14 ขอ 9.  แกไขเปน กระบวนวิชา ATGE 101 STUDENT QUALITY DEVELOPMENT 
THROUGH ACTIVITIES 2 

 เม่ือแกไขแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง 
 3.1 การกําหนดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552   
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมอบหมายใหทุกคณะใหขอมูลดังนี้ 

1. กําหนดกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแตละหลักสูตร สําหรับปการศึกษา 2552 โดย
ใหเลือกกระบวนวิชาที่มีความถ่ีของจํานวนหลักสูตรที่เลือก ตั้งแต 3 หลักสูตรขึ้นไป 
(เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยกําหนด ตั้งแต 5 หลักสูตร ขึ้นไป) 

2. ใหระบุวากระบวนวิชาที่เลือกในขอ 1 เปนกระบวนวิชาบังคับ หรือกระบวนวิชาเลือก 
3. ใหขอมูลจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร เพื่อใหคณะที่รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาไดรับ

ทราบเปนขอมูลสําหรับเตรียมการรองรับตอไป  

  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดสรุปขอมูลเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา
แลว มีมติดังนี้ 

1. ใหคณะท่ีเปนเจาของกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีหลักสูตรเลือกใหนักศึกษา
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เสนอขออนุมัติเปดสอนกระบวน-
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน  

2. ใหคณะตามขอ 1 พิจารณาจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร ท่ีเลือกเรียนกระบวน-
วิชานั้น ๆ ตามตารางกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีบรรจุไวในหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 วาคณะจะสามารถดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนไดเปนจํานวน
เทาไหร  

3. มอบหมายใหสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ ดงันี้ 
1) กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เดิม) ท่ีเปดสอนใหกับหลักสูตรท่ียัง

ไมไดดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษา 2552 ใหใชกําหนดวันและเวลาเรียน
ตามเดิม 

2) สําหรับหลักสูตรเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2552  ใหกําหนด
วันและเวลาเรียนของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีจะเปดสอนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ใหชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางใหคณะพิจารณากอนให
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ไดเลือกลงทะเบียนเรียน โดยการกําหนดวันและเวลาเรียน
ของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ใหม) ท่ีจะเปดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 สามารถทับซอนกับวันและเวลาของกระบวน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เดิม) ได  

   4. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการสํารวจไปยังคณะตาง ๆ ท่ีเปนเจาของ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เดิม) และกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป (ใหม) วา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 แตละคณะจะตอง
รับผิดชอบเปดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด จํานวนกี่กระบวน-
วิชา พรอมท้ังแจงรายช่ือกระบวนวิชามาพรอมกันดวย โดยกําหนดใหแจงผลกลับมา
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ยังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา 
 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม เพื่อใชเปนรหัสกระบวนวิชา
กลางของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ตั้งแตภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

 รหัสอักษรภาษาไทย ร.ศท. 
 รหัสอักษรภาษาอังกฤษ P.GE. 
 รหัสตัวเลข 140... 

 การกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา 
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดรหัสกระบวนวิชาตามท่ีเสนอ 
ท้ังนี้ ขอใหคณะประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับแกไขรหัสอักษรภาษาไทยเพ่ือ
ไมใหเกิดความสับสน 
 
 5.2  คณะสัตวแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะสัตวแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ VM 108 
VETERINARY EMBRYOLOGY และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552            
เปนตนไป 
 ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้ 
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ปรากฏวา กระบวนวิชา VM 108 มีเนื้อหาซ้ําซอนกับกระบวนวิชา BIOL 
182 ของคณะวิทยาศาสตร มากกวา 25% ซึ่งเกินเกณฑการซ้ําซอนที่มหาวิทยาลัย
กําหนด คณะสัตวแพทยศาสตรจึงไดหารือกับคณะวิทยาศาสตร และปรับแกไขเนื้อหา
กระบวนวิชา VM 108 เรียบรอยแลว ตามรายละเอียดดังแนบ 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
สัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา VM 108 ตามท่ีเสนอ และ  
ใหนําเสนอ มหาวทิยาลัยอนุมัติตอไป  
 



 -6- 

 5.3 คณะนิติศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะนิติศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ LAW 409 CLINICAL 
LEGAL EDUCATION และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
             ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้ 
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชา    
ของคณะอื่นแตอยางใด 

  โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา LAW 409 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไข ลักษณะหนวยกิต เปน 3( 1-6-2) และใหปรับ
จํานวนช่ัวโมงบรรยาย และจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติใหถูกตอง  
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะหนวยกิตกระบวนวิชา ดังนี ้
 1.  ใหยกเลิกหลักเกณฑการกําหนดจํานวนช่ัวโมงโดยรวมท่ีมีกรอบวา จํานวนช่ัวโมง

บรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาคนควาดวยตนเอง เม่ือรวมแลวตองไมเกิน 3 เทาของ
จํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชานั้น 

 2.  ใหตรวจสอบการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  2.1   ระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 1 เทาของช่ัวโมงบรรยาย และไมนอยกวาคร่ึงเทา   
     ของช่ัวโมงปฏิบัต ิ
  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 2 เทาของช่ัวโมงบรรยาย และไมนอยกวา 1 เทา

ของช่ัวโมงปฏิบัต ิ
 ท้ังนี้ ขอใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวบรวมขอมูลแนวปฏิบัติในการเขียนจํานวน
หนวยกิต ของมหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป 

 5.4 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยขีอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 4 กระบวนวิชา INX 
361, 362, 363 และ 451 และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
ดังนี้ 

- INX 361 INFORMATION SYSTEMS FOR ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 
  - INX 362 INFORMATION SYSTEMS FOR SUPPLY CHAIN AND CUSTOMER 
    RELATIONSHIP MANAGEMENT 

- INX 363 INFORMATION SYSTEMS FOR PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT 



 -7- 

  - INX 451 INDUSTRIAL EXCELLENCE MODEL 

                ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้ 
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของ
เนือ้หากระบวนวิชาแลว ปรากฏวา กระบวนวิชา INX 362 ซ้ําซอนกับกระบวนวิชา MKTG 
462 ของคณะบริหารธุรกิจ ประมาณ 40% ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ได
ดําเนินการหารือกับคณะบริหารธุรกิจ และปรับแกไขเนื้อหากระบวนวิชา INX 362 
เรียบรอยแลว ตามรายละเอียดดังแนบ 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบโดยการแจงเวียนคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมตดิังนี ้
 1. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา INX 361 โดยใหปรับแกไขรูปแบบการเขียน

วัตถุประสงคใหชัดเจน ปรับการเขียนคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย โดยตัด 
“(Enterprise Resource Planning : ERP)” ออก และใหใชคําวา (อีอารพี) แทน ในสวนคําอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหเขียนช่ือภาษาอังกฤษเต็มกอนท่ีจะมีตัวยอ และใหตัด
เงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาท่ีระบุวา  “และสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3”  ออก 

 2.  เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา INX 362 โดยใหปรับแกไขเงื่อนไขท่ีตองผาน
กอนของกระบวนวิชา เปน “INX 361 และ MKTG 211” และแกไขคําอธิบายลักษณะ
กระบวนวชิา โดยใหพิมพช่ือเต็มกอนท่ีจะระบุวงเล็บช่ือยอ “ระบบซีอารเอ็ม”  

 3.  เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา INX 363  โดยใหปรับแกไขเงื่อนไขท่ีตอง
ผานกอนใหเปนรูปแบบเดียวกับกระบวนวิชา INX 361 และ 362 และปรับแกไขการ
เขียนวัตถุประสงคของกระบวนวิชาใหชัดเจน 

 4.  เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา INX 451 โดยใหปรับแกไขคําอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชาบรรทัดท่ี 3 ท่ีระบุ “ แนวคิดรางวัลเดมมิง เกณฑเอ็มบีเอ็นคิวเอ”  ควร
มีการขยายความใหชัดเจน และแกไขเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา โดยตัด
กระบวนวิชา บธ.กจ 103 ออก 

 5.5 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 3 กระบวนวิชา HORT 380, 381 และ 
382 และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี ้

- HORT 380  PLANT MATERIALS FOR GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 
  - HORT 381 GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN I 
  - HORT 382 GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN II 



 -8- 

 ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชา    ของคณะอื่นแตอยางใด 
  โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตร- 
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี ้
 1.  เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา HORT 380 โดยใหปรับแกไขวัตถุประสงค 

ขอ 4 เปน “สามารถอธิบายหลักการในการเลือกพรรณไมท่ีเหมาะสม” และขอ 5 อาจ
ระบุเปน “เสนอแบบจําลองการออกแบบสวนและสภาพแวดลอมโดยใชพืชพรรณ” 
ท้ังนี้ ใหปรับแกไขวัตถุประสงคกระบวนวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

   2.  เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา  HORT 381 และขอใหตรวจสอบเงื่อนไข   
ท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา และใหตรวจสอบการเขียนลักษณะหนวยกิตใหถูกตอง 

  3.  เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา  HORT  382  และขอใหตรวจสอบการเขียน
ลักษณะหนวยกิตใหถูกตอง 

 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นสมควรใหเล่ือนระเบียบวาระการประชุมท่ี 5.6-5.14 ไปพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังตอไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา 18.15 น. 
 
 

            (นางเทพพร  สุคําวัง)                                                
      กรรมการและผูชวยเลขานุการ             
        ผูบันทึกรายงานการประชุม                           
 


