
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  6/2552 

วันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2552 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม     รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานที่ประชุม  
     ประธานกรรมการ 
2. รศ.อุษณีย คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธาน 
3. รศ.ดร.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5. อ.เฉลิมพล คงจิตต แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. นางอนัญญา คิ้มแหน แทนรองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
8. ผศ.สุนันทา รัตนาวะด ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
9. นางศิริกุล ดํารงชาต ิ แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร               กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
12. รศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน     รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                    กรรมการ 
13. นางสาวเสาวลักษณ ไชยเมฆา แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
15. รศ.พันทวี   เช้ือขาว แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
17. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ระว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ            กรรมการ 
19. อ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตร ี
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
20. อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  กรรมการ 
21.อ.ดร.จิรพร          วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
22. อ.ดร.พจนา พิชิตปจจา แทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
23. นางเทพพร สุคําวัง รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.ปราณี วงศจํารัส คณะมนุษยศาสตร 
2. รศ.อังสนา ธงไชย คณะมนุษยศาสตร 
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3. อ.สาคร เรือนไกล คณะมนุษยศาสตร  
4. อ.อัจฉรา บรรจงประเสริฐ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
5. อ.ฐิติวุฒ ิ บุญยวงศวิวัชร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
6. อ.ชยกฤต หิริสัจจะ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
7. อ.วิวัตร อรรถโกมล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
8. อ.พงสศักดิ ์ โหลิมชยโชติกุล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 
9. นางสรสันันท ตั้งไพศาลสัมพันธ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร  
10. นางสาวมัลลิกา กัญญธพาณิชย นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร 
11. นางสุนทร ี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. นางภิญญดา โคตรสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  
3. รองคณบดฝีายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร  
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร  
  
เร่ิมประชุมเวลา 09.40 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.้- 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ – ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2552  
 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกไข โดยใหเพ่ิมช่ือ รศ.นรินทร นําเจริญ แทน      
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการส่ือสารมวลชน ในผูมาประชุมดวย 

 เม่ือแกไขแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง 
 3.1 การกําหนดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2552 ไดมอบหมายใหทุกคณะใหขอมูลดังนี้ 
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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. ใหคณะที่เปนเจาของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีหลักสูตรเลือกใหนักศึกษา
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เสนอขออนุมัติเปดสอนกระบวนวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน  

2. ใหคณะตามขอ 1 พิจารณาจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร ที่เลือกเรียนกระบวนวิชา 
นั้น ๆ ตามตารางกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่บรรจุไวในหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 วาคณะจะสามารถดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนไดเปนจํานวนเทาไหร  

   ทั้งนี้ ขอใหแจงผลการดําเนินการในขอ 2 กลับมายังสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภายในวันที่ 
27 มีนาคม 2552 เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณา ในวันที่ 
30 มีนาคม 2552 กอนแจงสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการตอไป 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะท่ีเปนเจาของกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ท่ีมีหลักสูตรเลือกใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เตรียมการเปดสอน
กระบวนวิชาดังกลาว โดยขอใหแจงรหัสกระบวนวิชา ช่ือกระบวนวิชา และจํานวนนักศึกษาท่ีสามารถ  
รับได ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบ เพื่อดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของโดยดวนตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1  คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงลักษณะหนวยกิตและเง่ือนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
จํานวน 3 กระบวนวิชา คือ IC 203, 322 และ 424 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1              
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 
 1. IC 203 ELEMENTARY INDUSTRIAL CHEMISTRY   3(3-0-6) 
  จากเดิม Pre: CHEM 104 AND CHEM 108 
  เปล่ียนเปน Pre: CHEM 104 AND CHEM 108;  
    or CHEM 113 AND CHEM 117 
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 2. IC 322 METALLURGICAL CHEMISTRY I   3(3-0-6) 
  จากเดิม Pre: IC 201 AND CHEM 321 
  เปล่ียนเปน Pre: IC 201 AND CHEM 321; 
    or CHEM 323 AND CHEM 324 
 

 3. IC 424 CORROSION AND CORROSION CONTROL   3(3-0-6) 
  จากเดิม Pre: IC 201 AND CHEM 321 
  เปล่ียนเปน Pre: IC 201 AND CHEM 321; 
    or CHEM 323 AND CHEM 324 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 
 4. MATH 281 DISCRETE MATHEMATICS   3(3-0-6) 
  จากเดิม Pre: MATH 104 or MATH 112 or MATH 162 
  เปล่ียนเปน Pre: MATH 103 or MATH 111 or MATH 161 
    or MATH 113 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 

1. ขอใหคณะช้ีแจงเหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา  IC 203, 322, 424 ใหชัดเจน 
และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการในคร้ังตอไป  

2. ขอใหคณะตรวจสอบวามีนักศึกษาตกคางหรือตองการ regrade (ลงทะเบียนซ้ํา) ในกระบวนวิชา 
MATH 281 หรือไม และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ   
ในคร้ังตอไป  

 
5.2 คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

  คณะแพทยศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ ANAT 392 และ BCHM 
261 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 

1.   เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิต ดังนี้ 
 - ANAT 392 CLINICAL HUMAN GROSS ANATOMY 
  จากเดิม 2(1/1-1/P) 
  เปล่ียนเปน 2(2-0-4) 

  

2.   เปล่ียนแปลงลักษณะหนวยกิตและเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา ดังนี ้
 - BCHM 261 BIOCHEMISTRY FOR VETERINARY STUDENTS 6(4-4-10) 
      จากเดิม Pre: VM 108; CHEM 154 and CHEM 159 
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      เปล่ียนเปน Pre: BIOL 182; CHEM 152 and CHEM 158 or BIOL 182; 
  CHEM 153 and CHEM 159 or VM 108; CHEM 154  
  and CHEM 159 
 
  ทั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  ANAT 392 และ BCHM 
261 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับวิธีการเขียนเงื่อนไขท่ีตองผานกอน
ของกระบวนวิชา BCHM 261 เปนดังนี ้
 Pre: BIOL 182, CHEM 152 and CHEM 158 or  
  BIOL 182, CHEM 153 and CHEM 159 or  
  VM 108, CHEM 154 and CHEM 159 
 

5.3   คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 

 คณะวิทยาศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา MATH 113 และ 255 
โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 
 -  MATH 113  CALCULUS FOR SOFTWARE ENGINEERING 
 -  MATH 255  MATHEMATICS FOR SOFTWARE ENGINEERING 

              ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้ 
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุ บัน  

และรหัสกระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชา        
ของคณะอื่นแตอยางใด 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา MATH 113 และ MATH  
255 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไข ดังนี ้

1. ขอใหระบุเหตุผลในการขอเปดกระบวนวิชา MATH 113 และ MATH  255 
2. ขอใหตรวจสอบเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชา MATH 255 วามีความ

จําเปนตองผาน MATH  113 หรือไม อยางไร 
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 5.4 คณะพยาบาลศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตร 
  นานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตรขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย 
คราวประชุมครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขบทสรุปผูบริหารและเอกสารหลักสูตร ดังนี้ 

1) เอกสารหลักสูตร ปรับแกไขดังนี้ 
1. หนา 32-33 ใหตัดขอความ “หรือเลือกกระบวนวิชาอื่น ๆ  ที่เทียบเทากระบวนวิชา

ดังกลาวในกลุมวิชานี้ตามความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะฯ” ในขอ 1 หมวด
วิชาศึกษาทั่วไปออกทั้งหมด และใหคณะกําหนดกระบวนวิชาใหเลือกในกลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   ใหอยู
ระหวาง 2-4 เทาของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว และใหเพิ่มขอความ “หมาย
เหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ แลวนํามาเทียบโอนหนวยกิต แทนกระบวนวิชา
ศึกษาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตรได โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา” ตอทาย 

2. หนา 32 แกไขช่ือกระบวนวิชา ม.อ.201 เปน “การอานเชิงวิเคราะหและการ
เขียนอยางมีประสิทธิผล” และกระบวนวิชา ม.อ.202 แกไขเปน “ภาษาอังกฤษ
ในบริบททางอาชีพ” 

3. หนา 33 ใหตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดลักษณะหนวยกิตกระบวนวิชา
จากคณะเจาของกระบวนวิชานั้น ๆ ดวย 

4. หนา 38-41 ใหตัดคําวา “กลุมที่ ...” ออก  
5.   หนา 41 แกไขกระบวนวิชา พย.สน.491 และ 492 ในภาคการศึกษาที่ 2 เปน 

“การฝกปฏิบัติผดุงครรภ 2” และ “การฝกปฏิบัติผดุงครรภ 3” 
   2) ใหปรับแกไขสาระการปรับปรุงหลักสูตรในบทสรุปผูบริหารใหสอดคลองกับเอกสารหลักสูตร 

   นอกจากนี้ ที่ประชุมมีขอสังเกตวา โดยการปฏิบัติที่ผานมามหาวิทยาลัยจะจัดกระบวนวิชา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในลักษณะเปน package สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจะจัดใหไดเพียง 4 กระบวนวิชา ดังนั้นกระบวนวิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามที่คณะพยาบาลศาสตรกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตรนั้น คณะจะตองไปบริหารจัดการเอง ใหเพิ่มกระบวนวิชาในภายหลังได  

  2. เห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขใหสอดคลองกับหลักสูตรปกติ ตามมติ
และขอเสนอแนะของที่ประชุม และใหเพิ่มขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแนบมาดวย   

  บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตรไดปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตรตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว จึงขอ
เสนอเอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2552 มาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขเอกสารหลักสูตร 
หนา 28 ในสวนของการระบุ หมายเหต ุ ใหแกไขคําวา “เทียบโอน” เปน “เทียบแทน”  นอกจากนี้ท่ี
ประชุมมีขอสังเกต ดังนี ้
 1.  ขอใหตรวจสอบความถูกตองของอัตราสวนของ อาจารย : นักศึกษาเต็มเวลา           

ในบทสรุปผูบริหาร 
 2. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติตองมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษผาน

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และหลักสูตรตองมีเกณฑการรับเขาศึกษาในสวนของ
ภาษาอังกฤษดวย 

 3.  หลักสูตรปกติ กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมภาษาและการส่ือสารควรมุงเนนให
นักศึกษาสามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษได 

 4.  หลักสูตรนานาชาติมีนักศึกษาจากหลายประเทศมาเรียน ดังนั้น กระบวนวิชาศึกษา
ท่ัวไปในกลุมภาษาและการส่ือสารควรมีกระบวนวิชาหลากหลายใหเลือก เชน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสามารถทํางานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
อาจมีการสอนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมลานนา โดยจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ  

 5. กระบวนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรนานาชาติ ควรมีความแตกตางจากกระบวนวิชา
ในหลักสูตรปกติ 

 
 5.5 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

  ตามที่วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการปรับกระบวนวิชา     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548              
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรใหทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี    และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2552    
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ โดยใหปรับ  
แกไขบทสรุปผูบริหารและเอกสารหลักสูตรดังนี้ 
  1. บทสรุปผูบริหาร ปรับแกไขดังนี ้  
   1) ปรับแกไขจํานวนรับนักศึกษาในหนา 3 ตารางจํานวนรับนักศึกษา และหนา 7 ตาราง

ประสิทธิผลของหลักสูตร ใหสอดคลองกันดวย  
   2) หนา 3 แกไขปการศึกษาที่รับนักศึกษาเปน 2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556 

ตามลําดับ 
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  2. เอกสารหลักสูตร ปรับแกไขดังนี้ 
   1) หนา 14 แกไขรหัสกระบวนวิชา “ม.อ.204” เปน “ม.อ.202” 
   2) หนา 16 ขอ 1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม ใหแกไขช่ือกระบวนวิชา ศ.ท.100 

เปน “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม” โดยกําหนดใหเปนวิชาหลัก และให
ระบุเง่ือนไขเพิ่มเติมวา “เลือกอีก 1 หนวยกิต จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้...” เพื่อให
สอดคลองกับจํานวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชา  

  นอกจากนี้ที่ประชุมมีขอสังเกตดังนี้ 
1. การระบุวารสารและส่ิงพิมพที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาในขอ 19 ของเอกสารหลักสูตร               

ไมสอดคลองกับการเปนหลักสูตรนานาชาติเนื่องจากมีการระบุหนังสือและวารสารที่เปน
ภาษาไทยจํานวนมาก 

2. กระบวนวิชา “คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร” ที่บรรจุไวในหลักสูตร ยังไมไดมีการ
เสนอขอเปดสอน จึงขอใหวิทยาลัยฯ ประสานกับคณะวิทยาศาสตรเพื่อพิจารณาเปดสอน
กระบวนวิชาดังกลาว โดยอาจปรับเปลี่ยนช่ือกระบวนวิชาใหเหมาะสม เนื่องจากวิทยาลัยฯ 
ไดบรรจุกระบวนวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรสาขาวิชาแอนนิเมชันดวย 

3. ขอใหวิทยาลัยฯ ตรวจสอบอัตราสวนของของอาจารย ในขอ 15.2.1 และจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร ในขอ 16.1.1 เนื่องจากขอมูลไมสอดคลองกัน  

  บัดนี้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีไดปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตรตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว จึงขอเสนอเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตร
นานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 มาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขเอกสารหลักสูตร     
หนา 3 ขอ 11.2.5 ใหแกไขการอางอิงลําดับเลขใหม เปน 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 และ 11.2.4 
 นอกจากนี้ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา หลักสูตรนานาชาติมีนักศึกษาจากหลายประเทศมาเรียน 
ดังนั้น กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมภาษาและการส่ือสารควรมีกระบวนวิชา
หลากหลายใหเลือก เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียน   
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสามารถทํางานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
อาจมีการสอนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมลานนา โดยจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

 5.6 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิ-  
เมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

  ตามที่วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
แอนนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการปรับกระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจัดกลุม
วิชาเรียนใหมีความยืดหยุนมากขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจ และคณะกรรมการ
บริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ไดมี
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มติเห็นชอบในหลักการการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขเอกสารหลักสูตรดังนี้ 

1. หนา 10  ขอใหตรวจสอบและแกไขช่ือและคํานําหนานามของอาจารยพิเศษใหถูกตอง  
2. หนา 32 ขอใหแกไขการเขียนลักษณะหนวยกิตตามรูปแบบใหมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  นอกจากนี้ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. เนื้อหาของหลักสูตรยังขาดกระบวนวิชาความรูพื้นฐานทางดานการเขียนบทละคร 
   การแสดง การตัดตอ และการบันทึกเสียง ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของแอนนิเมชัน 
  2. ควรเพิ่มกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ creative planning and presentation ไวในหลักสูตร

เพื่อใหผูเรียนมีทิศทางที่ชัดเจนในการสรางสรรคผลงาน 
3. การระบุวารสารและส่ิงพิมพ ควรจะระบุรายละเอียดที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใหชัดเจน เพื่อที่

นักศึกษาสามารถไปศึกษาคนควาดวยตนเองได 
4. กระบวนวิชา “คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร” ที่บรรจุไวในหลักสูตร ยังไมไดมีการ

เสนอขอเปดสอน จึงขอใหวิทยาลัยฯ ประสานกับคณะวิทยาศาสตรเพื่อพิจารณาเปดสอน
กระบวนวิชาดังกลาว โดยอาจปรับเปลี่ยนช่ือกระบวนวิชาใหเหมาะสม เนื่องจากวิทยาลัยฯ 
ไดบรรจุกระบวนวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรสาขาวิชาแอนนิเมชันดวย  

  บัดนี้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีไดปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตรตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว จึงขอเสนอเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2552 มาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
แอนนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภาวิชาการ พิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขเอกสารหลักสูตรหนา 54 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยขอใหช้ีแจงเกี่ยวกับการดําเนินการของวิทยาลัยฯ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ท้ังนี้ ในการเสนอเอกสารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในคราวตอไป หากมีขอเสนอแนะจากท่ีประชุม ขอใหวิทยาลัยฯ 
ใหขอมูลดวยวาไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะในสวนไหน อยางไร 

 
 5.7   วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

  ตามที่วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการปรับเนื้อหาของหลักสูตร
ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีนําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
กลับไปพิจารณาทบทวนแกไข และใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะและ
ขอสังเกตดังนี้ 
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1. เอกสารหลักสูตร หนา 9 ขอ 15.2 การพัฒนาหลักสูตร ขอใหวิทยาลัยฯ ระบุขอมูลสัดสวน
คุณวุฒิของอาจารย และอัตราสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ใหเปนปจจุบัน      โดย
อาจระบุอัตราสวนเปนรอยละ และใหตรวจสอบปการศึกษาที่กําหนดการประเมินหลักสูตร 
ในขอ 15.2.2 ดวย 

2. เอกสารหลักสูตรหนา 17 ขอ 17 ไมตองระบุจํานวนนักศึกษาเดิม แตใหระบุจํานวน
นักศึกษาปจจุบันตั้งแตช้ันปที่ 2 ถึงช้ันปที่ 4 แลวรวมเปนจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

3. หลักสูตรเนนในเรื่องการบริหารจัดการและเทคโนโลยี แตโครงสรางหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
มีการยายกระบวนวิชา บธ.บช.101 การบัญชีขั้นตน 1 และกระบวนวิชา บธ.กจ.202 
หลักการจัดการ ไปไว ในวิชา เอก เลือก และไม ไดมีการบรรจุกระบวนวิชาดาน 
การบริหารจัดการไวในกลุมวิชาแกน ซึ่งอาจทําใหผูเรียนไมมีองคความรูพื้นฐานดาน    การ
บริหารจัดการที่เพียงพอ ดังนั้น ขอใหวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการแบงสัดสวนกระบวนวิชา
ทางดานการบริหารจัดการ และกระบวนวิชาทางดานเทคโนโลยีวามีสัดสวนที่สมดุลหรือไม
อยางไร และใหเปรียบเทียบกับหลักสูตรของสถาบันอื่นดวย 

4. การระบุคําวา “หรือ” ในแผนกําหนดการศึกษา หนา 48  หากนักศึกษาเลือกกระบวนวิชา
ที่มีจํานวนหนวยกิต 1 หนวยกิต อาจทําใหจํานวนหนวยกิตไมครบตามที่หลักสูตรได
กําหนดไว จึงควรระบุวาใหเลือก 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ ที่
กําหนดให    

5. เอกสารหลักสูตรตั้งแต หนา 55-67 ขอใหปรับแกไขรูปแบบการเขียนลักษณะหนวยกิต 
ของบางกระบวนวิชาใหเปนปจจุบัน และใหตัดคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาที่ไมปรากฏใน
โครงสรางหลักสูตร ออก ดวย 

6. ในภาคผนวกของหลักสูตรใหแนบเอกสารขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิใหครบถวน และให
จัดทําตารางสรุปการดําเนินการตามขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแนบมาดวย 

7. ใหปรับรูปแบบการเขียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ไดมอบหมายใหสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการจัดทําแบบฟอรมกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 

8. ขอใหตรวจสอบขอมูลในตารางเปรียบเทียบแผนกําหนดการศึกษา หนา 34 และแผน
กําหนดการศึกษาในช้ันปที่ 1 หนา 48 ดวย เนื่องจากขอมูลไมสอดคลองกัน 

9. วิทยาลัยฯ จะสามารถหาสถานประกอบการเพียงพอรองรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
หรือไม เนื่องจากหลักสูตรเปดรับนักศึกษา ปละ 150 คน 

  บัดนี้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีไดปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตรตามขอเสนอแนะและ
ขอสังเกตของที่ประชุมเรียบรอยแลว จึงขอเสนอเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  มาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยใหปรับแกไขเอกสาร
หลักสูตร ดังนี ้
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 1.  ขอใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยตีิดตามเอกสารขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิใหครบ
ท้ัง 3 ทาน ดวย 

 2.  ขอใหวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยช้ีีแจงวาไดดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ 

 3.  หนา 44 ใหตัดคําวา “2 หนวยกิตแรก” ออก 
 

 5.8   คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา ปดสอนกระบวนวิชา และ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตาม
รายละเอียดดังนี ้
  1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 12 กระบวนวิชา ไดแก  LS 213, 304, 321, 326, 
327, 332, 356, 359, 410, 411, 425, และ 437  
 ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี ้
 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปดใหม ไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชาที่เปดสอนในปจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปดสอนไปแลว 
 2) รายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชาถูกตองตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว 

3) สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษาไดแจงเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหา
กระบวนวิชาแลว ไมปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวมีความซ้ําซอนกับกระบวนวิชาของคณะ
อื่นแตอยางใด 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 28 กระบวนวิชา ไดแก LS 105, 212, 230, 231, 232, 254, 
322, 325, 336, 341, 343, 344, 355, 357, 358, 363, 421, 422, 423, 428, 435, 438, 440, 
441,445, 446, 466, 469  

3. ปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 7 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552       
เปนตนไป เนื่องจากไดนําเนื้อหาไปบรรจุรวมไวกับกระบวนวิชาอื่น และคณะมนุษยศาสตรไดตรวจสอบแลววา   
ไมมีหลักสูตรใดนํากระบวนวิชาดังกลาวไปบรรจุไวในหลักสูตรและไมมนีักศึกษาตกคาง หรือนักศึกษาที่ตองการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อแกไขลําดับขั้น ตามรายละเอียดดังนี้  
  1) LS 302  BOOKS AND PRINTING 
  2) LS 331  LIBRARY OF CONGRESS AND NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CLASSIFICATION 
  3) LS 333  CATALOGING THAI PRINTED MATERIALS 
  4) LS 424  SPECIAL LIBRARIES 
  5) LS 426  SCHOOL LIBRARIES 
  6) LS 427  PUBLIC LIBRARIES 
  7) LS 442  INFORMATION RESOURCES IN THE SOCIAL SCIENCES  
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4. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552)  และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป โดยกําหนดวิชาเอกเลือกแยกเปน 2    
แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการสารสนเทศ และแขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับเนื้อหา
ของหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี ้

  4.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับโครงสรางกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเฉพาะ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม 144 เปน 140 หนวยกิต โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 21 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 6 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 2 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       102 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      99 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 27 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน 24 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก            ไมนอยกวา 60 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก                     - เหมือนเดิม- 
  - วิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต   -วิชาเอกบังคับ                                  33 หนวยกิต 
  - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา   24 หนวยกิต   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา  15 หนวยกิต  2.3 วิชาโท       - เหมือนเดิม- 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา                   6 หนวยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        - เหมือนเดิม- 

 4.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษา ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 

 โดยการขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา ปดสอนกระบวนวิชา และรายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตร ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2551 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบในการเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 12 กระบวนวิชา ไดแก  LS 213, 
304, 321, 326, 327, 332, 356, 359, 410, 411, 425, และ 437 ตามท่ีเสนอ และ
ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไข ดังนี ้

1) กระบวนวิชา LS 327 ใหปรับช่ือกระบวนวิชาและคําอธิบายกระบวนวิชาใหตรงกับใน
เลมเอกสารหลักสูตร เปน “การจัดการระบบสารสนเทศในแหลงสารสนเทศ” และให
ปรับเนื้อหากระบวนวิชาโดยมุงเนนดานสารสนเทศมากข้ึน 

2) กระบวนวิชา LS 321 ปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับช่ือกระบวนวิชา โดยใหปรับเนื้อหา
ใหเนนการจัดการความรู (KM) มากข้ึน 

3) ขอใหพิจารณาเนื้อหาของกระบวนวิชา LS 425 ซึ่งมีความใกลเคียงกับกระบวนวิชา
MC 204  ของคณะการส่ือสารมวลชน ดวย 
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4) กระบวนวิชา LS 304  ใหปรับเนื้อหากระบวนวิชาใหสอดคลองกับช่ือกระบวนวิชาดวย 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 28 กระบวนวิชา ไดแก LS 105, 212, 230, 
231, 232, 254, 322, 325, 336, 341, 343, 344, 355, 357, 358, 363, 421, 
422, 423, 428, 435, 438, 440, 441, 445, 446, 466, 469 ตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขช่ือกระบวนวิชา LS 358 ใหสอดคลอง
กับช่ือสาขาวิชา 

 3.  เห็นชอบการปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 7 กระบวนวิชา ไดแก LS 302, 331, 333,  
424, 426, 427 และ 442 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  

 4.  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขเอกสารหลักสูตร ดังนี ้

        1) หนา 38 ใหยายกระบวนวิชา ม.ศท.100 การใชภาษาไทย ไปไวเปนกระบวนวิชาเลือก  
ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  2) หนา 13 อาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับท่ี 5 “ผศ.ผุสดี  แกวปญญา” เปนอาจารย
สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคุณวุฒิไมสัมพันธกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
ตามท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กําหนดไว     
จึงขอใหคณะเพ่ิมเติมประเด็นหรือผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชานี้ดวย 

  3) หนา 38 ปรับแกไข กระบวนวิชา “ม.อ. 206”  เปน “ม.อ. 202” 
  4) หนา 39 ปรับแกไขช่ือยอกระบวนวิชาฟสิกสในชีวิตประจําวัน จาก “ว.ฟท. 100” เปน 

“ว.ฟส.100” 
  5) ใหเพ่ิมรายละเอียดความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ โดยถายสําเนาจากตนฉบับแนบไว

ตอนทายของเอกสารหลักสูตร 
   

 5.9 การลงทะเบียนซ้ํา กระบวนวิชาท่ีเคยไดรับอักษรลําดับข้ัน C หรือสูงกวา  

 1. คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติให นายทวีทรัพย ถิรารางคกูล นักศึกษาช้ันปที่ 6 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รหัสประจําตัว 4606367 ลงทะเบียนซ้ําในกระบวนวิชาเอกที่เคยไดรับอักษรลําดับ
ขั้น C หรือสูงกวา จํานวน 3 กระบวนวิชา คือ CE 211 (251211), CE 313 (251313)  และ CE 363 
(251363) เพื่อจะมีโอกาสสําเร็จการศึกษา 

 2. ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ขอ 13.3 กําหนดวา “กระบวนวิชาใด
ที่เคยไดรับลําดับขั้น C หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไมได”  

 3. คณะวิศวกรรมศาสตรใหขอมูลวา มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวนมากที่ไดรับ
ผลกระทบจากเง่ือนไขตามขอบังคับดังกลาว หากมหาวิทยาลัยอนุโลมใหนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเอก     
ที่เคยไดรับอักษรลําดับขั้น C ขึ้นไปได ก็จะทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเร็วขึ้น เพราะอาจมีนักศึกษา     
บางรายที่ regrade เฉพาะวิชาเอกที่เคยไดรับอักษรลําดับขั้นต่ํากวา C แลว แตไมสามารถสําเร็จการศึกษา
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ภายใน 8 ปการศึกษาได เนื่องจากกระบวนวิชาเอกไมถึง 2.00 นอกจากนี้ การเปดสอนกระบวนวิชาเอก
ช้ันสูงจะเปดสอนเพียงปละ 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาปกต ิ 

 4. สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่เสนอตอ         
ที่ประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว เห็นควรใหนําเร่ืองดังกลาวเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภาวิชาการพิจารณาตอไป โดยขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจํานวน
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร รหัสประจําตัว 46..., 47..., 48... และ 49... ท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวน-
วิชาเอกและไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในหมวดวิชาเอก ไมถึง 2.00 ท้ังนี้ หากคณะใดมีปญหากรณี
เชนเดียวกันนี้ ขอใหเสนอขอมูลมายังมหาวิทยาลัยโดยดวนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป 
 
 
ปดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

   
     (นางเทพพร  สุคําวัง)                               (รองศาสตราจารย อุษณีย  คําประกอบ)  
รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร          ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
         สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                   ผูตรวจรายงานการประชุม  
           ผูบันทึกรายงานการประชุม 


