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ผู ้มาประชุม

1. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ

2. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
4. รศ. ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์ 2 กรรมการ
5. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล รองผู้อํานวยการ กรรมการ
6. ผศ.กรรณิการ์ ภู ่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
7. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
8. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
9. รศ.ลําดวน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
10. ผศ.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
11. อ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
13. ผศ.ผุสดี ทรัพย์สาร กรรมการ
14. แป้นแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
15. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้อํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้แทน
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
5. ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
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8. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
10. รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู ้เข ้าร่วมประชุม
1. กิตติวรากูล ผู้
2. ผศ.วินัย โสมดี เลขานุการร่างหลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
3. อ.ดร.วิมลิน สุขถมยา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. อ.ดร.นราธิป ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร วท.บ. (แอนนิเมชัน)
5. ผศ.ดร.รวิพร คูเจริญไพศาล อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
6. นายนภดล สุคําวัง หัวหน้าหน่วยทะเบียน คณะวิจิตรศิลป์
7. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา น.
.-

วาระที 1
1. มติสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครังที 9/2548 เมือวั นที 26 พฤศจิกายน 2548 มีมติอนุมัติ
หลั 7

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
4. .ศ. 2548
5. .ศ. 2548
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548

1 2
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548

2
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครังที /2548 เมือวั นที ธันวาคม 2548 มีมติ
1. 6

1)
พ.ศ. 2548

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
1
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2548 1 2

4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 2
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548

2
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2548 2
. เห็นชอบโครงร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2548 1 2 มาเพือพิ จารณา ให้คณะ
โดยทีปร ะชุ มมี

ข้อเสนอแนะ
เพิมเ ติ มดั งนี

1) การประเมินจุดคุ้มทุนได้ตังป ระมาณการค่าใช้จ่ายค่อนข้างตํา เ ช่ น ค่ าเ ดิ นทา งภา ยในปร ะเ ทศ
ของอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนทังชาวไทยและชาวต่ างปร ะเ ทศ ค่าตอบแทน
กรรมการทีปร ึ กษา วิ ทยา นิ พนธ ์  ถึ งแม้ ในร ะยะแรกของกา รดํ าเนิ นง านอา จจะปร ั บลดต้ นทุ นใ ห้

2) หลักสูตรนี น่าจะเ ป็ นช ่ องทา งในกา รพั ฒน า คุ ณว ุ ฒิ ของอาจารย์ คณะ เศรษฐศา สตร ์ เพื อให้ ไ ด้

ใช้เงิ

เดียวกันนี กับทุ กคณะ ในมหา วิ ทยาลั ย
3) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนําโขงได้ มีโอกาสเข้ามาศึกษาใน

หลักสูตรนี  โ ดยกา รสนั บสนุ นทุ นกา รศึ กษา จากอง ค์ กา รระหว ่ างปร ะเ ทศ เ ช่ น ธนาคารโลก
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และ UNDP เป็นต้น เนืองจากใ นปั จจุ บันความ ช่วยเหลือจาก

ความช่วยเหลือ
ประเทศไทย ซึงกา รที ส่ง เสริ มให้ นักศึ กษา ของประ เ ทศใ นอนุ ภูมิภาคลุ ่ มนํา โขง เข้ามาศึกษา
ระดับปริญญาเอกในประเทศไทยจะมีผลดีต่อประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพือนบ้ านใ นระยะยาว

4) นอกจากเงินทุนการศึกษาจากองค์กรระหว่างประเทศ ประสบการณ์จากคณะอืนๆ เ ช่ น คณะ
พยาบาลศาสตร์ทีเปิ ดสอนหล ั กสู ตรระดั บปร ิ ญญา เอกนา นา ชาติ  โ ดยเ ป็ นหล ั กสู ตรร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนใน
เรือง ทุ นกา รศึ กษา เพื อพัฒนา บุ คลา กรใ นสถา บั นที ส ังกัด สกอ . ซึงหล ั กสู ตร ที คณะพยา บาล -
ศาสตร์ดําเนินการอยู่นัน เ มื อนักศึ กษาอยู่ในชันปี ที 2 ก็จะเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเป็นเวลา 1 3

China Medical Board ซึงสนั บสนุ นใ ห้ นักศึ กษา ชาวจี นมา
ศึกษาหลักสูตรนี

5) หลักสูตรนีควรดํ าเนิ นกา รร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย
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. มติทีปร ะชุ มคณบ ดี
.1 ทีปร ะชุ มคณบ ดี ในคร าวปร ะชุ มคร ั งที /2548 เมือวั นที  พฤศจ ิ กายน 2548 มีมติดังนี

. รับทราบหลักสูตรและให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปดังนี
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

2)

3) หลักสูตรรัฐประศาส -

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล หล ั กสู ตรปร ั บปร ุ ง พ. ศ.

5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล หล ั กสู ตรปร ั บปร ุ ง พ. ศ.

. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปดังนี

1) หลักสูตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชากายวิภาค

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ป็นต้นไป โดยมีข้อเสนอแนะให้

ปรับแก้ไขบางประการ

. ทีปร ะชุ มคณบ ดี ในคร าวปร ะชุ มคร ั งที /2548 เมือวั นที  พฤศจิ กายน 2548 มีมตดิังนี

. รับทราบหลักสูตรและให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปดังนี
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจก

โดยมี
ข้อเสนอแนะบางประการ

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ หลักสูตรใหม่

3)

. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปดังนี
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1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ข้อเสนอแนะบางประการ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่

. ทีปร ะชุ มคณบ ดี ในคร าวปร ะชุ มคร ั งที /2548 เมือวั นที  ธั นวาคม 2548 มีมติดังนี
1) เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตร
เป็นต้นไป และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ
บางประการ

2) รับทราบร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
และให้นําเสนอ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

. กําหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 254
มหาวิทยาลัยได้จัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 254

ประกอบด้วยกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ทีปร ะชุ มคณบดี  ค ณะ กรรมกา ร
ะชุม

วาระที 2 /2548
ตามทฝ่ีายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

/2548 เมือว ั นที  พฤศจิ กายน 2548 เพือใ ห้ คณะ กรรมกา รพิ จารณา รั บร อง
ตามหนังสือที ศธ 0515(2)/ว ลงวันที  ธั นว าคม 2548 นัน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว รับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีการปรับแก้ไข

1. หน้า “ผศ.” เป็น “ผศ.ดร.”

2. บแก้ไขเป็น “..หากคณะใดประสงค์จะบรรจุกระบวนวิชา
ดังกล่าว..”

วาระที 3 (ไม่มี)
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วาระที 4 (ไม่มี)



-7-

วาระที 5 เรือง เสนอเ พื อพิจ ารณา

5. วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอนกระบวนวิชา และ
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาลัยศิลปะ สือ แ ละเ ทคโ นโ ลยี ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอนกระบวนวิชา และ

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี

รหัสอักษรภาษาไทย ศท.อ.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ ANI
รหัสตัวเลข 951…

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่ ANI 101, 102, 103, 111, 201,
202, 211, 212, 301, 302, 312, 321, 322, 323, 324, 331, 411, 412, 413, 491, 492, 494, 495,
497, 498, 499

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยศิลปะ สือ แ ละ
เทคโนโลยี เมือว ั นที 7

. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โดยขอเสนอพิจารณาขันตอนที   และ  มาใ นคราว เ ดี ยวกัน โ ดย

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน มีวัตถุประสงค์ดังนี
1) ผลิตบัณฑิตด้านแอนนิเมชัน เพือสนั บสนุ นกา รพั ฒน า อุ ตสาหกรรมซอฟต ์ แวร์

แอนนิเมชัน เกม และระบบเสมือนจริง เพือลดกา รนํ าเ ข้ า ร อง รั บง านและกา รลงทุ น
จากต่างประเทศ รวมทังกา รส่ งออกทั งซอฟต์ แวร ์ และบุ คลา กร

2) สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์แอนนิเมชันในระดับปฏิบัติงาน เพือสนั บสนุ น
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนนิเมชัน ซึงมี กา รเ ติ บโ ตอย่ างรวดเ ร็ ว

3) สนับสนุนการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แก่ภูมิภาค เพือ
รองรับโครงการ ICT City และยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของรัฐบาล

2. กําหนดการเปิดสอน ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป
3. ระยะเวลาการศึกษา ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ปีการศึกษา
4.

ชือหลั กสู ตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Animation
ชือปร ิ ญญา
ชือเ ต็ ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน)
ชือย่ อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (แอนนิเมชัน)
ชือเ ต็ ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Animation)
ชือย่ อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animation)
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5. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป 34 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร 21 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 0 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 31 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.3 วิชาโท ไม่มี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น ้อยกว่า 0 หน่วยกิต

โดยรายละเอียดของหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา ศท.อ. (ANI) โดยใช้รหัสตัวเลขเป็น … ตังแต่
ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ตังแต่ ภาค -
เป็นต้นไป ได้แก่ ANI 101, 102, 103, 111, 201, 202, 211,

212, 301, 302, 312, 321, 322, 323, 324, 331, 411, 412, 413, 491, 492, 494, 495,
497, 498, 499 โดยให้วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโ นโ ลยี ประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ
ปรับแก้ไขรายละเอียดของเอกสารให้ถูกต้องก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน
ตามทีเสนอ โ ดยใ ห้ มีผลบังคับใชตั้งแต่

ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอทีปร ะชุ มคณบ ดี และคณะ กรรมการวิ ชาการมหา วิ ทยาลั ย
พิจารณาต่อไป ทังนี ใหว้ิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโ นโ ลยี ประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ
ปรับ
แก้ไขรายละเอียดของเล่มหลักสูตรและบทสรุปผู ้บริหารให้ถูกตอ้งก่อนนําเสนอทีปร ะชุ มคณบ ดี และ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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5. วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโ นโ ลยี ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอนกระบวนวิชา และ
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.

5. วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโ นโ ลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา
วิทยาลัยศิลปะ สือ และเ ทคโ นโ ลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา ร -

ศึกษาที ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป คือ
- SE 361 Computer Network and Protocols

จากเดิม SE 211
เปลียนเ ป็น SE 211 or ANI 102

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยศิลปะ สือ และ
เทคโนโลยี /254 เมือว ั นที โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสน อต่อ
ทีปร ะชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SE 361 ตามทีเสนอ โดยใ ห้
มีผลบังคับใช้ 9 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป

5. คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรบัปรุงกระบวนวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป ดังนี

- PHYS 210 PHYSICS FOR MATERIALS SCIENCE 3(3/3-0/0)
Pre: PHYS 188

. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน ปีการศึกษา 254 เป็น
ต้นไป ได้แก่ MATH 217, 311, 313, 325, 327, 328, 336, 411, 412, 414, 421, 427, 432, 435,
436; CS 381

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
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ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ ดังนี

. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PHYS 210 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที ปีการศึกษา
254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตต่ิอไป

. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป ได้แก่ MATH 217, 311, 313, 411, 412, 414, 421, 427, 432,
435, 436; CS 381 และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตต่ิอไป

. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป ได้แก่ MATH , , , และให้นําเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัตต่ิอไป โดยให้ปรับแก้ไขดังนี

3.1 กระบวนวิชา MATH , ,
MATH MATH
MATH

3.2 กระบวนวิชา MATH “or third year standing” ออกจากเงือนไ ข
ทีต้องผ่ านก่ อน

ทังนี ให้คณะวิทยาศาสตร์ประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือปร ั บแก้ ไขรู ปแบบของ
เอกสารให้ถูกต้องก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. คณะศึกษาศาสตรข์อเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่และเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา
เป็นต้นไป ได้แก่ EDF 211, 212, 314

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในคราว
เมือว ั นที

. เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โดย

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตทีมี
คุณสมบัติดังนี

1)
สร้างสรรค์งานทางศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดกับผู้ เรียน
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2) มีองค์ความรู ้ในด้านศิลปะแขนงต่
และสากล และสามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) มีทักษะในด้านศิลปะและสามารถสร้างผู้เรียนในการแสดงออก ชืนชม แ ละวิ เคร าะห์
วิจารณ์งานศิลปะได้

4) สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถินมา เ ป็ นกา รเ รี ยนร ู ้ ด้านศิ ลปะ ของ ผู ้เรี ยนไ ด้
5) มีความรู ้ความสามารถทีจะนํ าเทคโ นโ ลยี สารสนเ ทศมา เ ป็ นเ คร ื องมื อในกา รแสดงออก

ทางศิลปะของผู้เรียน และเป็นสือใ นกา รเ รี ยนร ู ้ ได้
2. กําหนดการเปิดสอน ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป
3. ระยะเวลาการศึกษา ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ปีการศึกษา
4. ชือหลั กสูตรและชือปร ิ ญญา

ชือหลั กสู ตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Art Education
ชือปร ิ ญญา
ชือเ ต็ ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ชือย่ อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ชือเ ต็ ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Art Education)
ชือย่ อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Art Education)

5. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป 3 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

วิชาบังคับ หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
วิชาทางการศึกษา หน่วยกิต
วิชาทางด้านเนือหา ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
2.2. วิชาบังคับ หน่วยกิต
2.2. วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

2.3 วิชาโท ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น ้อยกว่า หน่วยกิต
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โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ ดังนี

. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่ EDF 211, 212, 314
ตามทีเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ตามที
เสนอ โดยให้มีผลบังคับใชตั้งแต่ ปีการศึ กษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอทีปร ะชุ มคณบ ดี และ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร ดังนี

1) ให้ย้ายสลับกระบวนวิชา THAI 270 จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไปไว้ในกลุ่มวิชาภาษา
และการสือสาร และย้ ายกระบวนว ิ ชา HUGE
ไปไว้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์แทน

2) ให้ตัดกระบวนวิชา HUGE
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์กําลังจะเสนอขอปิดสอน
กระบวนวิชาดังกล่าวและเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ทีมีลักษณะบูรณาการแทน

ทังนี ให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือปร ั บแก้ ไข
รายละเอียดของเล่มหลักสูตรและบทสรุปผู ้บริหารให้ถูกต้องก่อนนําเสนอทีปร ะชุ มคณบ ดี และคณะ กรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5. คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

5. คณะการสือสารมวลชน ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอน ปรับปรุง และปิดสอนกระบวน
วิชา และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือสารมวลชน (หลั กสู ตรปร ั บปร ุ ง พ. ศ.

5. คณะสังคมศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่และเปิดสอนกระบวนวิชา

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่

ทีปร ะชุ มขอเ ลื อนก ารพิจารณาวาระนี ไปใ นการปร ะชุ มคร ั งต่อไป
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วาระที 6 เรืองอื นๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 1 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ  แป้ นแก้ ว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


