
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ครั้งที่  19/2552 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 

ณ  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

1.  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์        ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ  

3.  รศ.ดร.สรศักด์ิ ลี้รัตนาวล ี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

4.  อ.ดร.คมศกัดิ ์    เมฆสมุทร   แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 

5. อ.ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.กาญจนา  เกียรติมณีรัตน์  แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

7.  นางศิริกุล ด ารงชาติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์                 กรรมการ 

8.  ผศ.ดร.ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

9.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

10.  รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน   รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์                                   กรรมการ 

11. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

12.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

13. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

14.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

15.  ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

16.  อ.ดร.ประพัฒชนม ์จริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   

    คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 

17.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

     คณะการสื่อสารมวลชน           กรรมการ 

18. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

19.  รศ.พิษณ ุ          เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายวรวิชญ์ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.    นางสุนทร ี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.  นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา ส านกัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1.  รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  

2.    รองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด  

4.  ประธานสภาพนักงาน  

5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์    

6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  

7.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
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8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  

9.    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิตศิาสตร์   

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาป่วย) 

1. นางเทพพร สุค าวัง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

-  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2552  

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม

2552 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง   

 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

  5.1  คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 15 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เนื่องจากกระบวนวิชาดังกล่าวเป็นกระบวนวิชาชีพเลือกส าหรับนักศึกษา 

สัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนแบบตลอดปีการศึกษา (Yearing) และในปีการศึกษา 2552 นี้ 

นักศึกษาจะออกฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนวิชาดังกล่าวในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  2553  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   VM 650 PROBLEMS IN NECROPSY AND DIAGNOSTIC LABORATORY-CLERKSHIP 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

     2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(0/0-3/P) 

   เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 2. VM 651 PROBLEMS IN ABATTOIRS AND VETERINARY PUBLIC  

   HEALTH-CLERKSHIP  
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  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

      3) เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ตามเอกสารแนบ 

 3.  VM 652       PROBLEMS IN ANAESTHESIOLOGY AND DIAGNOSTIC  

                 IMAGING-CLERKSHIP   

   1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

       2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 4. VM 653 PROBLEMS IN COMPANION ANIMAL PRACTICE-CLERKSHIP 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

       2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

       3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  

      ตามเอกสารแนบ 

 5. VM 654 PROBLEMS IN EQUINE PRACTICE-CLERKSHIP   

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

      3) เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ตามเอกสารแนบ 

 6. VM 655 PROBLEMS IN ZOO AND AQUATIC ANIMAL PRACTICE-CLERKSHIP  

 1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 7. VM 656 PROBLEMS IN SWINE PRACTICE-CLERKSHIP    
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  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 8. VM 657 PROBLEMS IN RUMINANT PRACTICE-CLERKSHIP    

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 9. VM 658 PROBLEMS IN AVIAN PRACTICE-CLERKSHIP    

  1) เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา เป็น “PROBLEMS IN POULTRY PRACTICE-CLERKSHIP” 

  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

 

      3) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

  4) เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา ตามเอกสารแนบ 

 10. VM 659 PROBLEMS IN FOOD ANIMAL SURGERY-CLERKSHIP   

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 11. VM 660 PROBLEMS IN FOOD ANIMAL THERIOGENOLOGY-CLERKSHIP  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 12. VM 661 PROBLEMS IN COMPANION ANIMAL SURGERY-CLERKSHIP  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 
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    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 

 13. VM 662 PROBLEMS IN COMPANION ANIMAL THERIOGENOLOGY-CLERKSHIP 

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 14. VM 663 INTENSIVE CARE AND EMERGENCY UNIT-CLERKSHIP    

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

  15. VM 664 VETERINARY PRECEPTORSHIP  

  1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

   จากเดิม VM 423 

   เปลี่ยนเป็น Sixth year standing; for veterinary medicine students 

      2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

    จากเดิม 3(0/0-3/P) 

    เปลี่ยนเป็น 3(0-9-0) 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2552  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 15 กระบวนวิชา ตามที่

เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   

 

 5.2  คณะแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 

  คณะแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

1. เปิดกระบวนวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ตั้ งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จ านวน 25 กระบวนวิชา   ได้แก่ MPD 102; PSYC 

301; CMED 204, 301; FMED 301; BMES 101, 102, 208, 209, 210, 211, 307, 308, 

309, 310; CLME 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 515, 516 

2. เปิดกระบวนวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จ านวน 2 กระบวนวิชา ได้แก่ SURG 494 และ 

595 

3. เปิดกระบวนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2553 เป็นต้นไป จ านวน 1 กระบวนวิชา คือ ANAT 254  
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4. เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ขอให้

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชา ANAT 251 (301251) เดิม และปรับลด

จ านวนหน่วยกิต จากเดิม 4 หน่วยกิต 4(2-6-4) เป็น 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

 

2) ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

    คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ . ศ .  2 5 53 ตั้ ง แต่ ภ า ค ก า รศึ กษ าที่  1  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  255 3 เ ป็ น ต้ น ไ ป  จ า น ว น  6 4  

กระบวนวิชา ได้แก่ ANAT 391, 392;  BCHM 391; PSYC 491, 592; MED 471, 472, 473, 474, 

475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482; ANES 591; SURG 491, 492, 493, 591, 592, 

593, 594; MICR 391, 392; FORM 491, 591, 592; FORM 593; OBG 491, 492, 493, 494, 

495, 591; OBG 592; OPH 491, 591; OTOL 691; PARA 391; PATH 391, 491, 492, 493, 

494, 495; PED 491; PHCO 393, 394; PHSO 392; ORTH 491, 591, 592, 593, 594; RADI 

492; FMED 491, 492, 493, 494, 591; REHM 591 

 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์  

ในคราวประชุมคร้ังที่ 13/2552  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2552 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่และการปรับปรุงกระบวนวิชา 

ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  โดยมีข้อสังเกตให้ปรับปรุง ดังนี้ 

1.  ชื่อกระบวนวิชาที่มีตัวอักษรไม่เกิน 30 ตัวอักษร  ไม่ต้องเขียนตัวย่อ 

2.  การเขียนเนื้อหากระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  ควรเขียนอักษรตัวแรกเป็นอักษรตัวใหญ่ 

3.  การเขียนวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชากับเน้ือหากระบวนวิชา  ควรเรียงล าดับให้สอดคล้องกัน 

 

 5.3  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้เคยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2552)   

ตามที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้เคยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) และ 

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2552 นั้น เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการเสนอหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ประกอบ

กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจึงได้ด าเนินการปรับรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง 3 

หลักสูตรดังกล่าว ตามแบบ มคอ.2 โดยได้ปรับแก้ไขเนื้อหาของหลักสูตรเพิ่มเติมบางประการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคงเดิม คือ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม ่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์15 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกวา่ 92 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ             ไม่นอ้ยกว่า      95 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 25 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 28 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก            ไม่น้อยกวา่ 67 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 

  - วชิาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต   - วชิาเอกบังคับ                            46 หน่วยกิต 

  - วชิาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต   - วชิาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่มี-  2.3 วิชาโท                    -ไม่มี- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 10-17) 

 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 18-21) 

 

 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญคร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

 

 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

ท า ให้ จ าน วนหน่ วยกิ ต ร วมตลอดหลั กสู ต ร เพิ่ ม ขึ้ น  จาก เ ดิม  ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า  130  หน่ ว ยกิ ต  เ ป็ น  

ไม่น้อยกว่า132 หน่วยกิต ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม ่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

                                                           12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 18 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 7 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า      93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกวา่      94 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 31 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก            ไม่น้อยกวา่    62 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 

  - วชิาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต   - วชิาเอกบังคับ                            38 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม ่

  - วชิาเอกเลือก   ไม่น้อยกวา่      12 หน่วยกิต   - วชิาเอกเลือก   ไม่น้อยกวา่     24 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่มี-  2.3 วิชาโท                    -ไม่มี- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 8-14) 

 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 15-18) 

 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญคร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

   

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท าให้

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ตาม

รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม ่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

                                             ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

                                             ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

                                             ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 9 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 

                                             ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      - เหมือนเดิม- 

 2.1 วิชาแกน 24 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก    2.2 วิชาเอก              

            แผน 1 สหกิจศึกษา           แผน 1 สหกิจศึกษา 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ       ไม่นอ้ยกว่า 33 หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า      36 หน่วยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก                     - เหมือนเดิม- 

            แผน 2 การค้นควา้แบบอิสระ           แผน 2 การค้นควา้แบบอิสระ 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ       ไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า      45 หน่วยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก                     - เหมือนเดิม- 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่มี-  2.3 วิชาโท                    -ไม่มี- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            - เหมือนเดิม- 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 11-22) 

 2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร  หน้า 23-28) 
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 โดยการขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญคร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2552)    แล้วน ามาพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  ตามข้อสังเกตของที่ประชุม  ดังนี้ 

 

1. ปรับการเขียนงบประมาณให้เป็นตามแผน ย้อนหลัง 3 ปี 

2. ปรับการเขียนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. ปรับกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ให้เป็น 1 หน่วยกติ 

4. ปรับกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

5. ปรับจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาโดยเร่ิมจากปีการศึกษา 2553 

6. ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ประจ า  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรงตามแบบ

มคอ. 2 

7. ภาระงานสอนของอาจารย์ทุกคนมีจ านวนเท่ากันหมด 

8. ปรับปรุงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้มีความชัดเจนขึ้น 

9. กระบวนวิชาภาษาไทย หากหลักสูตรระบุให้เรียน ควรจัดไว้ในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

10. ในหลักสูตรที่มีทั้งภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ให้แยกรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคนละ
กลุ่มกัน 

11. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ควรมีข้อความว่า “เห็นชอบ”  การปรับปรุงหลักสูตร 
12. ปรับปรุงเหตุผลในการเสนอปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกัน 

13. ปรับปรุงกระบวนวิชาสหกิจศึกษาให้มีจ านวนหน่วยกิตตามข้อก าหนดมาตรฐานสหกิจศึกษา 
 

 

 5.4  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชา    

   

ที่ประชุมได้อภิปรายและเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ และให้น าไปพิจารณา ในการประชุม

ครั้งต่อไป   โดยมีข้อสังเกตคือ ควรระบุข้อแตกต่างของชื่อปริญญา  และเหตุผลในการใช้ชื่อปริญญานั้น ๆ 

เช่น   Doctor of Philosophy (Ph.D) ,    Doctor of  Art   ,  Doctor of Architecture 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ    ไม่ม ี

 

 

ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 

 

 

 

 

     (นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน)์                            (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 

นักวิชาการศึกษา                              รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

              ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             

                ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                         
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