
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 16/2550 

วันศุกรที ่ 5  ตุลาคม  2550 
ณ  หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. ผศ.ดร.รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต รองผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
6. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. รศ.วราภรณ ปณณวลี รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. รศ.โรม จิรานุกรม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
9. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
13. รศ.ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
15. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
16. อ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ชาญณรงค ศรีสุวรรณ รองคณบด ี1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
19. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
20. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
21. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
22. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
23. รศ.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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24. รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
25. ผศ.ดร.ฤตินันท สมุทรทัย ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
26. อ.อิศรพงศ พงษศิริกุล อาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
27. อ.รัตน ตัณฑจํารูญ อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
28. นางนิตยา ธนัญชัย หัวหนางานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
29. นายวรากร คิดคํานวณ นักวิชาการคอมพิวเตอร สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30. นายวรจักร ชัยแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
32. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. ประธานสภาอาจารย 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.50 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลยั 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่15/2550 

 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุมคร้ังท่ี 15/2550 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มขีอเสนอแนะใหปรับแกไขรายงานการประชุมดังนี ้

 1. หนา 4 บรรทัดที ่1 ใหตัดขอความ “(ไมม)ี” ออก 
 2. หนา 11 บรรทัดที ่9 ใหตัดขอความ “(ไมม)ี” ออก 
 เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สบืเนื่อง 
3.1 การใหขอมูลเก่ียวกับหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการลงทะเบียนเรียนขาม 
 มหาวิทยาลัย 

 ตามท่ีคณะกรรมการเครือขายการศึกษาท่ัวไป อุดมศึกษาไทย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 
มีความเห็นชอบใหเครือขายฯ ทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกเครือขายฯ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการเรียนการสอนวิชาการศึกษาท่ัวไปขามมหาวิทยาลัย ซ่ึงการดําเนินการในขั้นตน
จะเปนลักษณะของการขอความรวมมือจากสมาชิกเครือขายฯ ใหสงหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือ
การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูดําเนินการ
ประสานงานในการรวบรวมขอมูลดังกลาวสงใหเครือขายฯ เพ่ือประชาสัมพันธตอไป นั้น 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการในคราวประชุมคร้ังท่ี 15/2550 เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2550 ไดพิจารณาเห็นวา เนื่องจากประเดน็ดังกลาวตองพิจารณาในรายละเอียด
คอนขางมาก ประธานท่ีประชุมจึงเห็นควรใหนําเร่ืองนี้กลับมาหารือในการประชุมคร้ังตอไป โดยให
คณะกรรมการทุกทานพิจารณาในประเด็นตอไปนี ้
 1) แนวทางและวิธีการลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปขามมหาวิทยาลัย 
 2) การคิดคาหนวยกิตของการลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปขามมหาวิทยาลัย ควร
เปนไปในทิศทางใด 
 ท้ังนี้ ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไประดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือนําเสนอประกอบการพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไปดวย 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี ้
 1. ควรมีการกําหนดกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิชากลางของมหาวิทยาลัย 
 2. กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่จะเปดใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขามาเรียน 
ควรแยกเปนอีกกลุมหนึ่ง โดยพิจารณาเปดสอนเฉพาะกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาโดดเดนสามารถเปน     
จุดขายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ควรสอบถามไปยังคณะเจาของกระบวนวิชาดวยวามีความพรอมที่จะเปด
รองรับนักศึกษาจากตางสถาบันหรือไม 
 3. ตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดรวบรวมขอมูลกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของทุก
หลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรี พบวามีจํานวนมากถึง 173 กระบวนวิชานั้น ที่ประชุมพิจารณา
ขอมูลดังกลาวแลว มีความเห็นวา มีกระบวนวิชาจํานวนมากที่มีเนื้อหาไมสอดคลองกับหลักการของ
วิชาศึกษาทั่วไป 
 ที่ประชุมจึงเห็นควรใหแตละคณะไปพิจารณาวา กระบวนวิชาใดของคณะที่ควรเปดสอน
เปนวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี ้ โดยมีเนื้อหาในลักษณะของวิชาศึกษาทั่วไปอยางแทจริง ครอบคลุมความ 
รอบรูตางๆ ทั้งในเร่ืองของโลกมนุษย โลกทัศน วิสัยทัศน คุณธรรม จริยธรรม สุนทรียศาสตร ฯลฯ 
แลวใหนํารายละเอียดมาหารือกันอีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี ้ ขอใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรุป
สาระสําคัญจากการประชุมกระบวนวิชา CMU 100 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2550) 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
ดังนี ้
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 17 กระบวนวิชา ไดแก PDT 203, 303, 315, 412, 
413, 430, 444, 445, 456, 457, 458, 477, 478, 491, 492, 494, 495 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1   
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 17 กระบวนวิชา ไดแก PDT 201, 301, 302, 311, 
312, 313, 321, 322, 330, 331, 432, 459, 471, 475, 479, 496, 497 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1          
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 3. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยปรับหลักสูตรใหกระชับมากขึ้น เพ่ิมเติมเนื้อหาใหทันสมัยตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต และมีการปรับปรุงวิชาเอกเลือกเปน 2 แผน โดยแผน 2 เปนกระบวนวิชา  
สหกิจศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูตามความถนัดและความสนใจมากขึ้น และขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้

  3.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับเปล่ียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
และหมวดวิชาเฉพาะ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลงจากเดิม 141 หนวยกิต เปน 136 
หนวยกิต 

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

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 14 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 14 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 48 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน 37 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 55 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 61 หนวยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  49 หนวยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  48 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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  3.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาของทุกช้ันปใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสราง
หลักสูตร 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหม กระบวนวิชาปรับปรุง และรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวันท่ี 
18 มกราคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 16 กระบวนวิชา ไดแก PDT 203, 303, 
315, 412, 413, 430, 444, 445, 456, 457, 458, 477, 491, 492, 494, 495 โดยใหม ี
ผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา PDT 478 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป   
โดยใหปรับแกไขช่ือกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “SELECTED TOPICSIN FOOD PRODUCT 
DEVELOPMENT TECHNOLOGY II” เปน “SELECTED TOPICS IN FOOD PRODUCT 
DEVELOPMENT TECHNOLOGY II” 
 3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 16 กระบวนวิชา ไดแก PDT 301, 302, 
311, 312, 313, 321, 322, 330, 331, 432, 459, 471, 475, 479, 496, 497 ตามที่เสนอ 
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 4. ใหยกเลิกการปรับปรุงกระบวนวิชา PDT 201 เนื่องจากเปนการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดปลีกยอยในสวนของจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ซึ่งไมมีผลกระทบตอเนื้อหาของกระบวนวิชา 
แตอยางใด จึงไมถือเปนสาระในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
 5. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 
เปนตนไป และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี ้
  1) ใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ปรับแกไขรายละเอียดในเอกสารหลักสูตรใหถูกตองตอไป และใหปรับแกไขหัวขอ 11. – 14. ในหนา 
8-10 ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
  2) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาของคณะวิทยาศาสตรที่บรรจุไวใน
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะของโครงสรางที่ปรับปรุงใหม จึงขอใหคณะอุตสาหกรรม-
เกษตรแจงรายละเอียดดังกลาวใหคณะวิทยาศาสตรทราบ เพื่อเตรียมการรองรับนักศึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรตอไป 
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  3) ที่ประชุมมีขอสังเกตวา แนวคิดของวิชาศึกษาทั่วไป คือ พื้นฐานการเปนมนุษย   
ที่สมบูรณ แตหลักสูตรนี้กําหนดจํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุมวิชามนุษยศาสตร
ไวเพียง 6 หนวยกิต และเนนไปทางกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 14 หนวยกิต ซึ่งไม
สอดคลองกับแนวคิดของวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรไดเปดสอนกระบวนวิชา PHIL 
269 Philosophy of Sufficiency Economy สําหรับนักศึกษาทุกคณะ ในการนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจพิจารณาบรรจุกระบวนวิชาดังกลาวเพิ่มเติมในกลุมวิชามนุษยศาสตรได 

 
5.2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา  

 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแต        
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 - GOV 400 Seminar and Star Paper in Political Science 3(3/3-0/0) 
  Pre: Fourth year standing or last semester Political Science student 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร-
และรัฐประศาสนศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GOV 400 ตามที่เสนอ 
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
5.3 ระบบ CMU-MIS ดานหลักสูตร 

 เนื่องดวยปจจบุันมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประมาณ 300 หลักสูตร ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ตองรายงานขอมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามแบบฟอรมท่ี สกอ. กําหนด โดยถือเปนตัวช้ีวัดผลการ-
ดําเนินงาน (KPI) ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การดําเนินงานของแตละหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
จัดทําหลักส ูตร ยังถูกตรวจสอบผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน มหาวิทยาลัย
จึงไดพัฒนาระบบ CMU-MIS ดานหลักสูตรขึ้นมาเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว โดยท่ีผานมาทางสถาน
บริการเทคโนโลยีไดมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชงานระบบแกเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาของ
ทุกคณะ และไดมีหนังสือขอความรวมมือใหทุกคณะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลักสูตร
และกระบวนวิชา เพ่ือใหสามารถใชงานระบบไดอยางสมบูรณ แตปรากฏวาไมไดรับความรวมมือจากคณะ
ตางๆ เทาท่ีควร มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหนําเร่ืองดังกลาวบรรจุเขาเปนระเบียบวาระการพิจารณาของ     
ท่ีประชุมนี ้ เพ่ือใหระบบ CMU-MIS ดานหลักสูตร สามารถดําเนินการและพัฒนาตอไปได เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบขอมูลตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประโยชน
ทางดานวิชาการตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจตอไป โดยมีรายละเอียดตามขอมูลท่ีสถานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุม 
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 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. มอบหมายใหสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูที่มีหนาที่
จัดการฐานขอมูลหลักสูตรของแตละคณะ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น. โดยให
ทุกคณะสงรายช่ือผูเขารับการอบรมใหสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ภายหลังการอบรม
หากคณะกลับไปดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลแลวพบวามีปญหาประการใด ใหคณะ
ประสานไปยังสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดอบรมใหอีกคร้ังหนึ่ง 

 2. ในอนาคตอาจพัฒนารูปแบบการจัดทําเอกสารหลักสูตร โดยใหคณะทีป่ระสงคจะ 
เปดสอนหลักสูตรใหม ดําเนินการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลระบบ CMU MIS แลวสั่งพิมพออกมา
เปนรูปเลมเอกสารหลกัสูตร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 

 3. ในอนาคตหากระบบฐานขอมูล CMU MIS ไดรับการพัฒนาและดําเนินการปรับแกไข
จนเสร็จสมบูรณแลว มหาวิทยาลัยอาจไมตองจัดพิมพ Chiang Mai University Bulletin อีกตอไป 
เนื่องจากคณะและหนวยงานตางๆ สามารถคนหาขอมูลไดทางระบบฐานขอมูล CMU MIS ไดโดยตรง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดนําเร่ืองนี้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 

 

5.4 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2550) 

 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2550) ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ในสวนของวิชาเอกเลือก      
ขอ 2.2.2 โดยมีการเพ่ิมกระบวนวิชา LS 358 Website Design จํานวน 3 หนวยกิต  และ LS 421        
Web Master จํานวน 3 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2549 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอ      
ท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2550) โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแต        
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมม)ี 
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เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


