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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 16/2555   

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555     
ณ ห้องประชุมพระยาศรวีิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย    

 
ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศกึษา   ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.วีณัน  บัณฑติย์   รองผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
3. นางจีราพรรณ  สวัสดิพงษ์ รองผูอ้ านวยการส านักหอสมุด  กรรมการ 
4. อ.สาคร  เรอืนไกล ผูช่้วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
5. อ.สกล เลี่ยมประวัติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี  กรรมการ        
6. ผศ.ดร.ธีรวรรณ    ธีระพงษ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 
7. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
    คณะศกึษาศาสตร ์  กรรมการ 
8. ผศ.พิศมัย  อาวะกุลพาณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                             กรรมการ 
9. นางนวยนาฎ  เดือนจันทร์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ  
10. ผศ.ดร.ยิ่งมณี  ตระกูลพัว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.รุ่งฉัตร  ชมภูอินไหว ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.พญ.สุปรียา  วงษ์ตระหงา่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการศึกษา      
   คณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
13. อ.พรสุข ชัยสุข แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร ์        กรรมการ 
14. รศ.ดร.อัญชล ี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
15.  รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภนิันท์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศกึษา        
       คณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศส์กุล  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร               กรรมการ 
17. ผศ.ดร.รวี ลงกานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
18. นางสรัสนันท์  ตั้งไพศาลสัมพันธ์ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์      กรรมการ  
19. อ.ศศกิานต์ ลิมปิติ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน     กรรมการ 
20. อ.ดร.วรรณภา ลีระศริิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการ  

21. รศ.พิษณุ    เจยีวคุณ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  
    ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 
22. นางเทพพร   สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร หัวหน้าสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ 
2. อ.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ อาจารย์ประจ า  คณะศึกษาศาสตร์ 
3. นางพัชริภา ศริิอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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5. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ    
2. ผูอ้ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
3. ผูอ้ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประธานสภาพนักงาน 
5. รองคณบดี บัณฑติวิทยาลัย  
6. รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  
7. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
8. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
10. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนติิศาสตร์ 
    

เริ่มประชุมเวลา 13.45   น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      

ประธานมเีรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับรูปแบบการศึกษาของกระบวนวิชาโครงงานระดับปริญญาตรีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาโครงงานของทุกหลักสูตร ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย รายงานข้อมูลกระบวนวิชาโครงงานตามแบบ
ส ารวจที่ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษาจะได้จัดส่งให้คณะ/วิทยาลัยต่อไป 

2. การก าหนดผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชาทีเ่สนอขอเปิดใหม่/ปรับปรุง ขอให้คณะพิจารณาก าหนดผล
การเรียนรูใ้ห้ครบทุกด้าน  โดยอาจก าหนดเป็นความรับผดิชอบหลัก (จุดด า)  หรอืความรับผดิชอบรอง 
(จุดขาว) ก็ได้  ทั้งนี้ ในส่วนของความรับผิดชอบรองไม่ต้องมีการวัดและประเมินผล 

3. การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของกระบวนวิชาใด ๆ ขอให้คณะท าเรื่องแจ้งให้ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาทราบด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
ครั้งที่ 13/2555   เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง – ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคดิเห็น  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

5.1   คณะบรหิารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (MKTG)  

คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา MKTG 444   ELECTRONIC MARKETING  โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 2  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม MKTG 321 ; and consent of the instructor 
   เปลี่ยนเป็น MKTG 211 

3. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  และเนือ้หากระบวนวิชา 
       รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ  ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา MKTG 444  และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
เป็น  “MKTG 211”  ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
5.2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (ME) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 3 กระบวนวิชา ดังนี ้
1.  ME 398  CO-OPERATIVE EDUCATION I 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
   จากเดิม สหกิจศกึษา 1 

    CO-OPERATIVE EDUCATION I 
   เปลี่ยนเป็น การศกึษาพิเศษส าหรับวิชาสหกิจศกึษา 
  SPECIAL STUDY FOR COOPERATIVE EDUCATION 

2) เปลี่ยนแปลงการวัดผลและประเมินผล 
   จากเดิม อักษรล าดับขั้น  S, U, I 
   เปลี่ยนเป็น อักษรล าดับขั้น  S, U, P  

3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม Department Approval  
   เปลี่ยนเป็น Consent of the department 

4)   เปลีย่นแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
2. ME 498   CO-OPERATIVE EDUCATION II 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
   จากเดิม สหกิจศกึษา 2 

    CO-OPERATIVE EDUCATION II 
   เปลี่ยนเป็น สหกิจศกึษา 
  COOPERATIVE EDUCATION 
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2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 6(0-36-0) 
   เปลี่ยนเป็น 6  หน่วยกิต 

3) เปลี่ยนแปลงการวัดผลและประเมินผล 
   จากเดิม อักษรล าดับขั้น  S, U, I 
   เปลี่ยนเป็น อักษรล าดับขั้น  S, U, P  

4)    เปลีย่นแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนือ้หากระบวนวิชา   

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 
2556  เป็นต้นไป 

3. AE 315   POWER FOR AGRICULTURAL SYSTEMS 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 

   จากเดิม AE 211 
   เปลี่ยนเป็น AE 211 or ME 252       

2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์  และเนือ้หากระบวนวิชา   

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2            
ปีการศกึษา 2555  เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา ME 398 และ 498  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

 ME 398     
1. ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษแก้ไขค าว่า  “COOPERTIVE” เป็น 

“COOPERATIVE” 
2. ขอให้ตรวจสอบชื่อกระบวนวชิาภาษาไทย และพิจารณาปรับให้เหมาะสม เพือ่

ไม่ให้ซ้ ากับกระบวนวิชา “การศึกษาพเิศษ” ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมี
ความหมายแตกต่างกัน 

2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา AE 315  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

1. ตรวจสอบการใช้ค าว่า “ต้นก าลัง” ให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษที่ใช้ค าว่า 
“Power sources” 

2. ให้พิจารณาก าหนดผลการเรียนรู้ข้อ 2.5 ในหมวดที่ 3   
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5.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
       หลักสตูรปรับปรุงเลก็น้อย พ.ศ. 2553    

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2553  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยปรับแก้ไขการ
ก าหนดกระบวนวิชาเอกเลือกในโครงสร้างหลักสูตรใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึน้ ดังนี ้

จากเดิม  “เป็นวิชา วศ.ส. อื่น ๆ ที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษาวิชาเอก โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่    
  ปรึกษาและภาควิชา” 
เปลี่ยนเป็น  “โดยเลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้ ENV 415, 416, 422, 423, 432, 442, 452 และ 455”   

 การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
5.4  คณะวิจติรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (CART, PRIN) 

คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2556  เป็นต้นไป ดังนี ้

1. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา   
1. CART  311     THAI ARCHITECTURE 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย   
   จากเดิม สถาปัตยกรรมในประเทศไทย 
   เปลี่ยนเป็น สถาปัตยกรรมไทย 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 3(1/1-2/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
2.  CART  312     THAI PAINTING 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 3(2/2-1/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

 2.  เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน  20  กระบวนวิชา 

 1.  CART  103  FUNDAMENTAL ART    3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 2.  PRIN  211  FUNDAMENTAL PRINTMAKING   3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 3.  PRIN  212  RELIEF PRINTMAKING    3(1-4-4) 
     Pre :  None 
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 4.  PRIN  213  CREATIVE DRAWING    3(1-4-4) 
     Pre :  CART 114 

 5.  PRIN  223  JAPANESE WOODBLOCK PRINTMAKING 3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 6.  PRIN  225  MONOPRINT     3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 7.  PRIN  226  COMPUTER FOR VISUAL ART   3(2-2-5) 
     Pre :  None 

 8.  PRIN  227  FUNDAMENTALS OR PAPERMAKING  3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 9.  PRIN  228  PAPER BLOCK PRINTMAKING   3(0-9-0) 
     Pre :  None 

 10. PRIN  229  COLLOGRAPH     3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 11. PRIN  328  PAPERMAKING FOR ART   3(1-4-4) 
     Pre :  PRIN 227 

 12. PRIN  329  OFFSET SCREEN PRINTMAKING    3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 13. PRIN  333  INTAGLIO PRINTMAKING   3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 14. PRIN  334  SCREEN PRINTMAKING    3(1-4-4) 
     Pre :  None 
 15. PRIN  335  LITHOGRAPHY     3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 16. PRIN  336  PROJECT IN PRINTMAKING 1   6(0-18-0) 
     Pre :  PRIN 212, PRIN 333, PRIN 334, PRIN 335 

 17. PRIN  437  PROJECT IN PRINTMAKING 2   6(0-18-0) 

     Pre :  PRIN 336 

 18. PRIN  439  MIXED MEDIA PRINTMAKING   3(1-4-4) 
     Pre :  None 

 19. PRIN  498  SEMINAR IN PRINTMAKING   3(3-0-6) 
     Pre :  None 
 
 20. PRIN  499  THESIS IN PRINTMAKING   12 Credits 
     Pre :  PRIN 437 
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  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CART  311  และ  CART  312  และให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังน้ี 

 CART  311      
1. ควรเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ 5   

 CART  312 
1. ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ใหม้ีรายละเอียดสอดคล้องกับเน้ือหา

กระบวนวิชา 
2. วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2 ปรับแก้ไขเป็น “อธิบายแนวความคิด

รูปแบบ และเทคนิคต่าง ๆ ของจติรกรรมไทย” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กัน 

3. ควรเพิ่มผลการเรยีนรู้ด้านที่ 5 
2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา  CART 103 และ PRIN 226 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป โดยให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
3. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา  PRIN 211, 212, 213, 223, 225, 227, 228, 

229, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 437, 439, 498 และ 499  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังน้ี 

PRIN  211 
1. หมวดที่ 1 ข้อ 1.1  ตัดข้อความ “ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์” ออก 
2. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2  แก้ไขข้อความ “...เทคนิคเบื้องต้น” 
  เป็น “...เทคนิคภาพพมิพ์เบื้องต้น” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
3. เน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ  3 ปรับแก้ไขเป็น “แนวคิดและรูปแบบด้าน

ศิลปะภาพพมิพ์”   และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 PRIN  212 
1. หมวดที่ 1 ข้อ 1.1 แก้ไขเป็น  “ส าหรับหลายหลักสูตร” 
2. ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา วัตถุประสงค ์และเน้ือหากระบวนวิชา 

ให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ 

 PRIN  213 
- วัตถุประสงค์ภาษาอังกฤษข้อ 1  แก้ไขค าว่า “make drawings …” เป็น      

“draw …” 

 PRIN  223 
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยให้ตัดข้อความ “แนะน าเกี่ยวกับ

ประวัติ”  ออก และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2. วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2  ควรระบุเทคนิคเฉพาะของกระบวนวิชา 

 PRIN  225 
- ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยแก้ไขเป็น “ภาพพมิพ์แบบโมโนพริ้นท์” 
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 PRIN  227 
- ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเพิ่ม

ข้อความให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 

 PRIN  228 
1. แก้ไขชื่อกระบวนวชิาภาษาไทยเป็น “ภาพพมิพ์แบบเปเปอร์บล็อค” 
2. ให้พิจารณาเลือกใช้ค าใดค าหน่ึงระหว่างค าว่า “เปเปอร์บล็อค” กับ  “เปเปอร์

บล็อก” 
3. หมวดที่ 1 ข้อ 1.1 แก้ไขเป็น “ส าหรับหลายหลักสูตร” 
4. เน้ือหากระบวนวิชา ให้แจกแจงหัวข้อย่อยและจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 
5. พิจารณาก าหนดชั่วโมงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 PRIN  229 
1. แก้ไขชื่อกระบวนวชิาภาษาไทยเป็น “ภาพพมิพ์แบบคอลโคกราฟ” 
2. แก้ไขค าว่า “ภาพพมิพ์ลีลีฟ”  เป็น “ภาพพมิพ์ผิวนูน”  ทุกแห่ง 

 PRIN  328 
1. แก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิาให้สอดคล้องกับเน้ือหากระบวนวิชา และ

ปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2. ย้ายจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 58 ชั่วโมงไปไว้ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงาน...” 

 PRIN  329 
1. หมวดที่ 1 ข้อ 1.1  แก้ไขเป็น “ส าหรับหลายหลักสูตร” 
3. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้ตัดค าว่า  “แนะน าเกี่ยวกับ” ออก และปรับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 PRIN  333 
1. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1 แก้ไขข้อความ “...วิธีทางเทคนิค    

ย่อย ๆ ต่าง ๆ” เป็น “..วิธีทางเทคนิคภาพพมิพ์ร่องลึก” และปรับภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน 

2. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3  แก้ไขข้อความ  “...สร้างผลงานภาพ
พิมพ์”  เป็น “...สร้างผลงานภาพพมิพ์ร่องลึก” และปรับภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

 PRIN  334 
1. แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “SCREEN PRINTMAKING” 
3. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยให้ตัดค าว่า  “แนะน าเกี่ยวกับ” ออก 

และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 PRIN  335 
1. แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “LITHOGRAPHY” และปรับแก้ไขให้

สอดคล้องกันทุกแห่ง 
2. แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยเป็น “ภาพพมิพ์แบบลิโธกราฟ” 

 PRIN  336 
- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “PRINTMAKING PROJECT 1”            

และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทุกแห่ง 
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 PRIN  437 
1. แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “PRINTMAKING PROJECT 2”             

และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทุกแห่ง 
2. ใหแ้จกแจงจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ครบทุกเน้ือหา  

 PRIN  439 
1. แก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเป็น “Fourth year standing” 
2. แก้ไขวัตถุประสงคก์ระบวนวชิาภาษาไทย ข้อ 2  เป็น “สร้างสรรค์ผลงานจาก

เทคนิคสื่อผสมต่างๆ” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
3. แก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย  ข้อ 3  และ ข้อ 6  ปรับแก้ไขให้สามารถ

เข้าใจได้ชัดเจน 

 PRIN  498 
1. ทบทวนและปรับค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิาและเน้ือหากระบวนวิชาให้

เหมาะสมกับลักษณะกระบวนวิชาที่เป็นสัมมนา 
2. แก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเป็น “Fourth year standing” 

 PRIN  499 
1. หมวดที่ 1 ข้อ 3 แก้ไขเป็น “ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4” 
2. หมวดที่ 2  หน้าที่เป็นภาษาอังกฤษ แก้ไขการระบุลักษณะกระบวนวชิา จาก 

“Lab”  เป็น “Practicum” 

ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้ของทุกกระบวนวิชาเป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป”  และเน่ืองจากกระบวนวิชาส่วนใหญ่มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติ    
จึงควรเพิ่มผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัยด้วย โดยอาจเพิ่มเป็นความรับผิดชอบหลัก 
หรอืความรับผิดชอบรองก็ได้ 

 
5.5   คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (EDHL) 

คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชา EDHL 414 HEALTH EDUCATION – PHYSICAL EDUCATION 
CURRICULUM   โดยขอใหม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 2  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

- EDHL 414     HEALTH EDUCATION – PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM      3(3-0-6) 
  Pre  :  EDPF  205  or consent of the department  

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 18/2554  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา  EDHL 414  และขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

1. ชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขเป็น “HEALTH ED & PHYSIC ED CURR”   
2. ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษแก้ไขเคร่ืองหมาย  “-”  เป็น “AND” 
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5.6  คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวชิา (BIOT) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี ้

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 1 กระบวนวิชา  
- BIOT  495     COOPERATIVE EDUCATION         6 Credits 

    Pre  :  Fourth year standing and consent of the division  

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  1 กระบวนวิชา 

- BIOT  441     MICROBIAL ENZYMES           
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 3(2/2-1/3) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม BIOT 313 or 315 ; BIOT 321 
   เปลี่ยนเป็น BIOT 315 and  BIOT 321 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยการแจ้ง
เวียน ตามบันทึกที่ ศธ 6393(20.1)/ว 209  ลงวันที่ 2 เมษายน 2555 โดยขอใหม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศกึษา 2556  เป็นต้นไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา   BIOT 495  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1     

ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา   BIOT  441  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป ดังน้ี 

1) เน้ือหากระบวนวิชาบรรยาย ภาษาอังกฤษ ข้อ 3 และ 4 แก้ไขค าว่า                   
“...in industry” เป็น  “...in food industry” 

2) เน้ือหากระบวนวิชาปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ ข้อ 7  แก้ไขค าว่า  “...in non 
industry” เป็น  “...in non-food industry”   

 
5.7  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (MATH) 

คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา MATH 216  INTRODUCTION TO MATHEMATICAL LOGIC  โดย
ขอใหม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2555  เป็นต้นไปดังนี ้

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม MATH 104 or MATH 112 or MATH 162  
   เปลี่ยนเป็น MATH 103 or MATH 111 or MATH 161   

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  และเนือ้หากระบวนวิชา 
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 กระบวนวิชาได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวทิยาศาสตร ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555    

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  MATH 216  และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2 ควรปรับแก้ไขข้อความ “...ปัญหาในวงจรไฟฟ้า”   
ให้ครอบคลุมปัญหาด้านอื่นๆ ด้วย  และควรก าหนดผลการเรียนรู้ ข้อ 3.3 ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคก์ระบวนวิชา  และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

2. ให้ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวชิา ข้อ 8 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2 ที่
ปรับแก้ไขให้กว้างข้ึน เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวชิาก็ระบุเน้ือหาเฉพาะ “...วงจรไฟฟ้า...” 
เช่นกัน 

5.8   ส านักทะเบียนและประมวลผลขอหารอืเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการน าเสนอมหาวิทยาลัย   
       พิจารณาอนุมัติเป็นกรณพีิเศษ 

 ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัตเิป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากผูป้กครองของนักศึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลัง
ก าหนดเป็นกรณีพิเศษว่า มีขั้นตอนยุ่งยาก และบางขั้นตอนถือเป็นการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ
แสดงส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับรองว่ามีความพร้อมที่จะช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว เป็นต้น  

 ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลได้เสนอข้อมูลความเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการ
ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อขออนุมัตเิป็นกรณีพิเศษ ในกรณีตา่งๆ ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยได้มมีาตรการเพื่อสร้างวินัยให้นักศึกษามีความตระหนักและส านึกในความรับผิดชอบ
ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติเรื่องที่มี
การเสนอขออนุมัติล่าช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุที่เป็นข้อผิดพลาดอันเกิดจากระบบและหน่วยงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปี
การศกึษา 2549 เป็นต้นไป   

2.  คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2552 ได้มีมติเกี่ยวกับปัญหาในการลงทะเบียนหลังก าหนดว่า ให้นักศึกษาระบุเหตุผลใน
ใบค ารอ้งขอลงทะเบียนหลังก าหนดให้ชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง ไม่ควรอ้างเหตุผลที่อาจจะ
ก่อใหเ้กิดความเข้าใจผดิได้   

3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษาได้มีข้อสั่งการให้นักศึกษาแนบหลักฐาน/ชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขออนุมัติเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 
- กรณีการอ้างปัญหาด้านการเงิน ให้นักศึกษาแสดงฐานะการเงินของผู้ปกครอง อาชีพ เอกสาร

และข้อมูลอื่นที่ยืนยันและรับรองความยากจนของนักศึกษา    
- กรณีการอ้างสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษา

ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นที่สมควรได้รับการพิจารณาอนุมัตใิห้ท าผดิกฎระเบียบ ฯ ได้   
4.  มหาวิทยาลัยมีข้อสั่งการให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะถือปฏิบัติ ในการเสนอขออนุมัติเป็นกรณี

พิเศษ เชน่ 
- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจง / ให้ความเห็น เกี่ยวกับความเหมาะสมที่สมควรได้รับการอนุมัติเป็น

กรณีพิเศษ   
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- ให้คณะปรับปรุงวธิีการด าเนินงาน การประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา เพื่อให้มี
การลงทะเบียนภายในกรอบเวลาที่ก าหนด   

  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ส านักทะเบียนและ
ประมวลผลพบปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

1.  นักศึกษาไม่ชีแ้จงเหตุผลทีไ่ม่ด าเนนิการตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือชี้แจงเหตุผลโดย
ไม่มเีอกสารหลักฐาน หรอืค ารับรองของผูป้กครอง เพื่อประกอบการพิจารณา  

2.  นักศึกษากรอกเอกสาร มชท. 42 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา) และหนังสือรับรองการเข้าช้ัน
เรียน ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน  

3.  คณะไม่ได้ตรวจสอบเหตุผล ความถูกต้อง และความครบถ้วน  ของเอกสารที่ต้องน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา  

 ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงต้องติดตามให้นักศึกษามาด าเนินการในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ และใน
บางครัง้ตอ้งคนืเรื่องให้คณะเพื่อติดตามนักศึกษามาด าเนินการในครบถ้วน และถูกต้อง 

   ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และส านักทะเบียนและประมวลผล ไม่ขัดแย้งกับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยขอเสนอพิจารณาให้มกีารด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ก าหนดเป็นมาตรการเพื่อสร้างวินัยใหน้ักศึกษามีความตระหนัก ส านึกในความรับผิดชอบ ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติเรื่องที่ขออนุมัติ
ล่าช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เป็น
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากระบบและหน่วยงาน เท่านั้น  โดยให้คณะพิจารณาคัดกรองก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัย เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นข้อผิดพลาดอันเกิดจากระบบและหน่วยงาน 
เท่านั้น    

2. กรณีที่คณะคัดกรองแล้วและมีความประสงค์จะขอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเรื่องที่นักศึกษา
ด าเนนิการลา่ช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศกึษา ให้มแีนวปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1  ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะที่นักศึกษาสังกัด ตรวจสอบเหตุผล  ความถูกต้อง และ 
ความครบถ้วนของเอกสารที่ตอ้งน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  และใหก้ารรับรอง
ต่อมหาวิทยาลัยว่าค าร้องของนักศึกษาเป็นความจริง   

และ 2.2  ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลตรวจทานค าร้องของนักศึกษา และเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ต่อมหาวิทยาลัย   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบใหก้ าหนดเป็นมาตรการ  โดยมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติเรื่องที่ขอ
อนุมัติล่าช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่
เป็นข้อผิดพลาดอันเกิดจากระบบและหน่วยงานเท่าน้ัน  โดยขอให้คณะพิจารณาคัดกรองก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัย   ทั้งน้ี ขอให้ส านักทะเบียนและประมวลผลท าแบบฟอร์มค าร้องเป็นแบบ checklist  เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่คณะและนักศึกษาในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการเสนอ
พิจารณา 
 
5.9 ส านักทะเบียนและประมวลผลหารอืเกี่ยวกับการก าหนดวันสอบกลางภาคส าหรับกระบวนวิชา  

   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ตามที่ส านักทะเบียนและประมวลผลได้เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา และที่ประชุม กบม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาดังกล่าว โดยให้ปรับแก้ไขระยะเวลาของการสอบกลางภาค ประจ าภาค
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การศึกษาที่ 2 จากเดิม วันจันทร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 23-วัน
เสารท์ี่ 29 ธันวาคม 2555 นั้น 

ส านักทะเบียนและประมวลผลได้รับแจง้จากคณะมนุษยศาสตร์ว่า การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสอบ
กลางภาคดังกล่าว ท าให้การสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานถูกก าหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 
2555 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการด าเนินการจัดสอบ เนื่องจากไม่สามารถ
ติดตามเจ้าหนา้ทีม่าเปิดหอ้งสอบ และหากกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมาล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
ทางคณะก็ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กรรมการคุมสอบสังกัดได้ 

ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบแล้วพบว่า หากจะมีการเลื่อนสอบกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเป็นวันท าการ จะเป็นไปได้ 2 กรณี ดังนี้ 

1. เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ซึ่งจะกระทบต่อตารางสอบกลางภาคของกระบวนวิชา
อื่นที่ก าหนดไปแล้ว 

2. เลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึ่งจะกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา
ที่สอนในวันดังกล่าว 

 เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดท าประกาศก าหนดสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 ให้แลว้เสร็จก่อนช่วงเวลาของการลงทะเบียนล่วงหน้า (ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2555) 
ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงขอเสนอพิจารณาเลื่อนก าหนดการสอบกลางภาคส าหรับกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
 จากเดิม    วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 
 เปลี่ยนเป็น  วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยให้งดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเลื่อนก าหนดการสอบกลางภาค ส าหรับ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จากเดิม  วันอาทิตย์ที่ 
23 ธันวาคม 2555 เป็น  วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยให้งดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวตามที่
เสนอ และให้ส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งเวียนให้ทุกคณะทราบโดยด่วน  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
5.10   คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (PLP)  

คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 7 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี ้

1.  PLP  301   PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES   
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

   จากเดิม 3(2-3-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม PLP 210, PLP 212 ; or PLP 211, PLP 212 
   เปลี่ยนเป็น PLP 210 ; PLP 212 or concurrent 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
2. PLP  402   DISEASES OF FIELD CROPS  

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(2-3-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 
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2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม PLP 210, PLP 212 ; or PLP 211, PLP 212 
   เปลี่ยนเป็น PLP 210 ; PLP 212 or concurrent 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
3. PLP  423   PLANT PARASITIC FUNGI   

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(2/2-1/3) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม MICB 201 
   เปลี่ยนเป็น MICB 205 and MICB 206 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
4. PLP  431   PLANT NEMATODES 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(2-3-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม PLP 210, PLP 212 ; or PLP 211, PLP 212 
   เปลี่ยนเป็น PLP 210 ; PLP 212 or concurrent  

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
5.  PLP  450   POST HARVEST DISEASE 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(2-3-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม PLP 210, PLP 212 ; or PLP 211, PLP 212 
   เปลี่ยนเป็น PLP 210 ; PLP 212 or concurrent  

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
6.  PLP  460   MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม MICB 201 
   เปลี่ยนเป็น MICB 205 and MICB 206 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
7.  PLP  470   APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT PATHOLOGY 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย 
   จากเดิม การประยุกต์ใช้การเลีย้งเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร 
   เปลี่ยนเป็น การประยุกต์ใช้การเลีย้งเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(2-3-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 
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3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม PLP 210, PLP 212 ; or PLP 211, PLP 212 
   เปลี่ยนเป็น PLP 210 ; PLP 212 or concurrent 

4)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PLP 301 และ 423  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป  

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  PLP  402, 431, 450, 460 และ 470  โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังน้ี 

      PLP  402 
- หมวดที่ 1 ข้อ 3  ปรับแก้ไขเป็น “ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 หรอื 4” 

PLP  431 
- ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย แก้ไขเป็น “ไส้เดอืนฝอยศัตรูพชื” 

 PLP  450 

- ตรวจสอบการระบุผลการเรยีนรู้ในหมวดที่ 3  ควรระบุให้ครบทุกด้าน 

 PLP  460 

1. ตรวจสอบและปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับชื่อเต็มของกระบวน
วิชา  และให้ระบุไว้ในตารางการปรับปรุงกระบวนวิชาด้วย 

2. ตรวจสอบการเขียนลักษณะหน่วยกิต และให้ระบุไว้ในตารางการปรับปรุงกระบวน
วิชาด้วย 

PLP  470 

- ตรวจสอบและปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา   และให้ระบุไว้ในตารางการปรับปรุง
กระบวนวิชาด้วย 

 
5.11  วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (ANI และ INX)  

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี ้

1.  ANI  321  GAME PROGRAMMING 1 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

   จากเดิม 3(1/1-2/4) 
   เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 
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2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม ANI 202 
   เปลี่ยนเป็น ANI 202 or MATH 225 

2.  INX  342   DATA MANAGEMENT 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

   จากเดิม 3(2/2-1/2) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม INX 341 
   เปลี่ยนเป็น INX 241 or INX 242 or INX 243 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANI  321  และ INX  342   โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

 
6. เรื่องอื่นๆ  

 ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสนอขอปรับปรุง
กระบวนวิชา  ในลักษณะที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา และเน้ือหากระบวนวิชา จะถือว่า
กระบวนวิชาเดิมที่ถูกเปลี่ยนรหัสเป็นกระบวนวชิาที่เป็น Formerly กันได้หรือไม่ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนวิชาน้ัน ๆ มีการ
ปรับปรุงมากและแตกต่างจากกระบวนวิชาเดิม ที่ประชุมเสนอให้เปิดเป็นกระบวนวิชาใหม่ แต่หากที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระบวนวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวชิาเป็นการปรับปรุงกระบวนวิชา
แล้วให้ถอืว่ากระบวนวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสใหม่เป็น Formerly กับกระบวนวิชาเดิม 
              

ปิดประชุมเวลา  17.20 น. 

  

 
 
 
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


