
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ครั้งท่ี  5/2551 

วันศุกรท่ี  28  มีนาคม  2551 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานอธิการบด ี

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
4. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย  กรรมการ 
5. อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ฤตินันท สมุทรทัย ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกจิ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พงษศักด์ิ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
12. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
13. อ.นิตยา สุวรรณรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
14. ผศ.ศิริพันธุ คงสวัสด์ิ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
15. ผศ.ดร.ศศิธร วงศเรือง รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16. ผศ.นรินทร นําเจริญ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน 
17. อ.วิจิตร อรรถโกมล เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลย ี
18. นางจิตราภรณ อุตตโม หัวหนางานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
19. นางสิริกุล ดํารงชาติ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร 
20. นายพร พรหมมหาราช หัวหนางานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
21. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
22. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
23. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร 
4. รองคณบดี คณะแพทยศาสตร 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
8. รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร 
9. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
10. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
11. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. ซีดีขอมูล “ขอบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 มหาวิทยาลัยโดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัดทําแผนซีดีขอมูล “ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550” และไดจัดสงไปใหอาจารยที่ปรึกษาทุกคนเพื่อ
แจงใหนักศึกษารหัส 50 ทุกคน ไดรับทราบวาจะตองถือปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว ท้ังนี ้ขอใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลเพ่ิมเติมขอมูลในเว็บไซตเพ่ือเปนการยํ้าเตือนนักศึกษาวา “นักศึกษารหัส 
50 ท่ีจะลงทะเบียนทาง Internet จะตองปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2551 และครั้งท่ี 4/2551 
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 และคร้ังที่ 4/2551 เม่ือวันที่ 14 
มีนาคม 2551 น้ัน ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี ้
 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2551 โดยไมมีขอแกไข  
 2. ใหปรับแกไขรายงานการประชุมครั้งที ่ 4/2551 หนา 8 โดยใหเพ่ิมขอความ “และ
ขอใหฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแกไขขอบังคับใหครอบคลุมแนวปฏิบัติในการ
เทียบโอนหนวยกิตดวย” ไวทายมติขอ 2. ของระเบียบวาระท่ี 5.8 (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือรองรับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา ต้ังแต        
ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังน้ี 

 - BIOT 361 MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3/3-0/0) 
  Pre: BIOL 108 or BIOL 111 or BIOT 120 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
เทคนิคการแพทย ในคราวประชุมครั้งที ่ 8/2550 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา BIOT 361 ตามท่ีเสนอ 
และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
    

5.2 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับปรุงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 1 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังน้ี 

 - EDPF 589 PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION I 
  จากเดิม Pre: Fifth year standing and passed all the required courses 
    of each program 
  เปลี่ยนเปน Pre: For fifth year standing and passed all the required courses  
    of each program or consent of the instructor 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
ศึกษาศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา EDPF 589 ตามท่ี
เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
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5.3 คณะสังคมศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะสังคมศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับปรุงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 1 กระบวนวิชา โดยขอใหมีผลบังคับใชยอนหลังตั้งแตภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2550 
เปนตนไป ดังน้ี 

 - SW 261 FUNDAMENTAL SOCIAL WORK 
  จากเดิม Pre: SW 201 
  เปลี่ยนเปน Pre: SW 200 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
สังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เม่ือวันที ่ 30 มกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี ้
 1. เห็นชอบการปรบัปรุงกระบวนวิชา SW 261 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 2. เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลาว ขอใหมีผลบังคับใชยอนหลัง จึงขอให
คณะสํารวจวา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
SW 261 โดยใชกระบวนวิชา SW 201 เปนเง่ือนไขท่ีตองผานกอนหรือไม และแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบโดยดวนกอนการอนุมัติกระบวนวิชา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาในภายหลัง 
 

5.4 คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย (หลักสูตร 
 ปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) 

 คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย (หลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอย พ.ศ. 2551) ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้

 - ขอ 2.2.2 วิชาเอกเลือก หมวดวชิาเฉพาะ มีการเพิ่มวิชาเอกเลือก 1 แขนง คือ        
แขนงวิชาการประวัติศาสตรศิลปะ โดยกําหนดกระบวนวิชาใหเลือกเรียน 9 กระบวนวิชา 
ไดแก วจ.ศป. 200, 201, 300, 301, 302, 303, 400, 401, 402 เพื่อใหนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะไทยสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป  
ในคราวประชุมครั้งที ่ 7/2550 เมื่อวันที ่ 12 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอ      
ที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะไทย (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต        
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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5.5 คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงวิชาโทศิลปะการละคร สําหรับนักศึกษาท่ัวไป 
 คณะวิจิตรศิลปขอปรับปรุงวิชาโทศิลปะการละคร สําหรับนักศึกษาทั่วไป โดยขอใหมีผลบังคับ
ใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังน้ี 

  จากเดิม 
   วิชาโทศิลปะการละคร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  1. วิชาบังคับ  6 หนวยกิต 
   DART 112, 215 
  2. วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต 
   ใหเลอืกเรียนจากกระบวนวิชาตอไปนี ้
   DART 201, 225, 301, 352 

  เปล่ียนเปน 
   ใหเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  1. วิชาบังคับ  6 หนวยกิต 
   DART 112, 215 
  2. วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนจากกระบวนวิชาตอไปน้ี 
   DART 201, 225, 272, 301, 352 

 โดยการปรับปรุงวิชาโทดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตร-
ศิลป ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอ
ตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทศิลปะการละคร สําหรบั
นักศึกษาท่ัวไป ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

5.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือรองรับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 พ.ศ. 2550 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษารหัสประจําตัว 50... ทุกคน ยกเวนคณะ
แพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร นั้น 

 เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2548 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 สํานักทะเบียนและประมวลผลจึง
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ไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการโอนและเทียบโอนหนวยกิต จํานวน 2 ฉบับ เพื่อ
เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
 1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนหนวยกิตจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต  
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ(ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต โดยใหประสานงานกับ
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับแกไขรายละเอียดใหถูกตองกอนนําเสนอท่ีประชุมคณบดี
พิจารณาตอไป 
 

5.7 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตร  
 พ.ศ. 2551 

 คณะสัตวแพทยศาสตรไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นควรใหเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไป โดยใหนําไปพิจารณาพรอมกับ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตร กับ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตร 
 

5.8 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา ต้ังแตภาคการศึกษา
ที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังน้ี 

 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 6 กระบวนวิชา ดังนี้ 
  1) MICB 300 INTELLECTUAL PROPERTY AND  
    MICROBIOLOGY INNOVATIONS 2(2/2-0/0) 
  2) MICB 371 AQUATIC MICROBIOLOGY 3(2/2-1/3) 
  3) MATH 199 MATHEMATICS AND CIVILIZATION 3(3/3-0/0) 
  4) MATH 324 APPLIED LINEAR ALGEBRA 3(3/3-0/0) 
  5) CS 423 DATA MINING 3(3/3-0/0) 
  6) CS 462 HUMAN-COMPUTER INTERACTION 3(3/3-0/P) 
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 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับปรุงในสวนของเง่ือนไขท่ีตองผานกอน จํานวน 4 
กระบวนวิชา ดังน้ี 
  1) MICB 495 SELECTED TOPICS IN MICROBIOLOGY I 
  จากเดิม Pre: Fourth year standing 
  เปล่ียนเปน Pre: For third year standing 
  2) MICB 496 SELECTED TOPICS IN MICROBIOLOGY II 
  จากเดิม Pre: Fourth year standing 
  เปล่ียนเปน Pre: For third year standing 
  3) MICB 497 SELECTED TOPICS IN MICROBIOLOGY III 
  จากเดิม Pre: Fourth year standing 
  เปล่ียนเปน Pre: For third year standing 
  4) CS 105 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 
  จากเดิม Pre: None; Rec: Major 
  เปล่ียนเปน Pre: None 

 3. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยปรับปรุงในสวนของคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค
กระบวนวิชา และเน้ือหากระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา ดังน้ี 
  - CS 325 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมและกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที ่23/2550 เมื่อวันที ่ 12 ธันวาคม 2550 
คร้ังที ่2/2551 เมื่อวันที ่30 มกราคม 2551 และครั้งที ่3/2551 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 5 กระบวนวิชา ไดแก MICB 300, 
371; MATH 199, 324; CS 423 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1        
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา CS 462 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
โดยมีขอสังเกตดังนี ้

  1) กระบวนวิชาดังกลาว มีลักษณะหนวยกิตเปน “3(3/3-0/P)” แตไมมีการระบุ
จํานวนหนวยกิตฝกปฏิบัติใหสอดคลองกับความเปนจริง จึงขอใหคณะพิจารณาทบทวนวา   
กระบวนวิชานี้ มีเนื้อหาท่ีเปนการฝกปฏิบัติหรือไม หากไมมีการฝกปฏิบัติ ควรกําหนดลักษณะ
หนวยกิตเปน “3(3/3-0/0)” 
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  2) หากคณะพิจารณาตามขอสังเกตขอ 1) แลว สรุปไดวากระบวนวิชานี้มีลักษณะ
เนื้อหากระบวนวิชาเปนบรรยายท้ังหมด ขอใหปรับแกไขวัตถุประสงคกระบวนวชิาขอ 3. เปน 
“นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบและประเมินผลระบบเชิงโตตอบ” 

 3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CS 105 และ 325 ตามท่ีเสนอ โดยใหมี        
ผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 4. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก   
MICB 495, 496, 497 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
โดยใหปรับแกไขเง่ือนไขท่ีตองผานกอนเปน “For third year standing” กอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป  

 

5.9 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยขีอปรับปรุงกระบวนวิชาเอกเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา 
แอนนิเมชัน โดยปรับปรุงเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได จํานวน 7 กระบวนวิชา ไดแก ANI 411, 412, 413, 494, 495, 497, 498 ต้ังแต
ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน   
7 กระบวนวิชา ไดแก ANI 411, 412, 413, 494, 495, 497, 498 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต      
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยใหปรับแกไขเง่ือนไขท่ีตองผานกอนเปน “For 
third year standing” กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.10 คณะวิศวกรรมศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) 

 คณะวิศวกรรมศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) ตั้งแตปการศึกษา 2551        
เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้
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 1. ขอ 1.3 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 1) เพิ่มกระบวนวิชาเลือกอีก 5 กระบวนวิชา ดังนี.้- 
 - ENGL 205 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 - FR 191 FRENCH FOR BEGINNERS I 
 - FR 192 FRENCH FOR BEGINNERS II 
 - GER 191 GERMAN FOR BEGINNERS I 
 - GER 192 GERMAN FOR BEGINNERS II 
 2) ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชา ดังน้ี.- 
 จากเดิม 
 - JA 103 FUNDAMENTAL JAPANESE I 
 - JA 104 FUNDAMENTAL JAPANESE II 
 เปล่ียนเปน 
 - JA 111 BASIC JAPANESE I 
 - JA 112 BASIC JAPANESE II 
 2. ขอ 2.1.2 วิชาแกนดานการจัดการ หมวดวิชาเฉพาะ มีการยกเลิกกระบวนวิชา 
MGMT 247 และใหเรียนกระบวนวิชา MGMT 202 แทน 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรม-
ศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2550 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร     
ที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาต ิ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) ตามท่ี
เสนอ ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 

5.11 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 
 พ.ศ. 2551) 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) ต้ังแตปการศึกษา 
2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังน้ี 
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 1. ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ ขอ 2.2.1 วิชาเอกบังคับของแผน 1 สหกิจศึกษา และ
แผน 2 การคนควาแบบอิสระ โดยยกเลิกกระบวนวิชา น.กม. 227 กฎหมายพาณิชย 1 และใหเรียน
กระบวนวิชา น.ศท. 211 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย แทน เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชไดในทางปฏิบัติตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2 ของทั้งแผน 1 และ
แผน 2 โดยยกเลิกกระบวนวิชา น.กม. 227 และใหเรียนกระบวนวิชา น.ศท. 211 แทน เพื่อให
สอดคลองกับการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะในขอ 1. 

 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที ่11 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) 
ตามที่เสนอ ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 

5.12 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาแอนนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงดังน้ี 

 1. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขอ 1.3 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร มีการยกเลิก
กระบวนวิชา ม.ญ. 103 ภาษาญ่ีปุนข้ันตน 1 และ ม.ญ. 104 ภาษาญี่ปุนข้ันตน 2 และใหเรียน   
กระบวนวิชา ม.ญ. 111 ภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน 1 และ ม.ญ. 112 ภาษาญี่ปุน  พื้นฐาน 2 แทน เพื่อให
หลักสูตรมีกระบวนวิชาที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดในทางปฏิบัติตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ดังน้ี 
  1) ยายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หนวยกิต จากภาคการศึกษา 
ที่ 2 ชั้นปที ่1 ไปไวในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2 
  2) ยายกระบวนวิชา ศท.วว. 102 จากภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 ไปไวในภาค-
การศึกษาที่ 2 ชั้นปที ่1 
  3) ยายกระบวนวิชา ศท.อ. 324 จากภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ปที่ 3 ไปไวในภาค-
การศึกษาที่ 2 ชั้นปที ่3 
  4) ยายวิชาเอกเลือก จากภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 ไปไวในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป
ที ่3 
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 โดยหลักสูตรปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที ่ 11 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) ตามท่ีเสนอ ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และให
นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนนิเมชัน ตามท่ีเสนอ ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ท้ังนีก้ารเปลี่ยนแปลงแผน-
กําหนดการศึกษาดังกลาวเปนเพียงการยายสลับกระบวนวิชา ซึ่งถือเปนเรื่องของการบริหารจัดการ 
ภายในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองจัดทํา สมอ. 08 
เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น  ๆ (ไมมี) 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


