
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 18/2555 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 

ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวไาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

2. รศ.อุษณีย์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 

3. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 

4. อ.สาคร เรอืนไกล ผู้ช่วยคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

5. นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร ส านักออสมุด กรรมการ 

6. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี กรรมการ 

7. รศ.อัญชลี เสรมิส่งสวัสดิ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 

8. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิจติรศิลป์ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

10. ผศ.ดร.รุง่ฉัตร ชมภูอินไอว ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

11. ผศ.ดร.ดรุณ ี นาพรอม รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

12. ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถริกุล รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

13. รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

14. รศ. ดร. จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา 

   คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

15. รศ.พันทว ี เชือ้ขาว ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

16.  ผศ.ดร.ศรสีุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะอุตสาอกรรมเกษตร  กรรมการ 

17. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

18. รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

19. นางเทพพร สุค าวัง อัวอน้าฝ่ายส่งเสรมิการพัฒนาอลักสูตร 

   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ภาณุพงษ ์ เลาอสม อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจติรศิลป์ 

2. นางนวยนาฏ เดือนจันทร์ อัวอน้างานบรกิารการศึกษา คณะสังคมศาสตร ์

3. นางพัชรภิา ศิรอิาชารุง่โรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. น.ส.ธิดารัตน ์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการและกจิการพิเศษ  

2. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประธานสภาพนักงาน 

4. รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 

5. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

6. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบรกิารการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์

7. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะบรอิารธุรกิจ   

8. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   

9. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   

10. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน 

11. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์

12. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ     -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  

  ประธานเสนอใอ้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริอารและประสานงานวิชาการ 

ครัง้ที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงอาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สบืเนื่อง - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น  - ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  นโยบาย  - ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

6.1 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  (CS) 
 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใอม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอใอ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่          

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี ้

1. CS 453    PATTERN RECOGNITION        3(2-2-5) 

    Pre :  CS 251 or CS 351 ; and STAT 263 
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2. CS 483    COMPUTER VISION         3(3-0-6) 

    Pre :  CS 382 or CS 383 

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเอ็นชอบของคณะกรรมการบริอารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 

12/2555 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา  CS 453 และ 483 โดยให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของ      

ท่ีประชุมก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. กระบวนวิชา CS 453 

1) ให้พิจารณาปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

2) เนื้อหากระบวนวิชาข้อ 1 และ 2 มีจ านวนชั่วโมงเพียง 2 ชั่วโมง อาจไม่จ าเป็นต้องระบุหัวข้อ

ย่อยก็ได ้

3) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3, 4 และ 5 หากมีค าศัพท์บางค าท่ีจ าเป็นต้องใช้ค าทับศัพท์

ซึ่งเป็นท่ีรู้จัก และเข้าใจได้ชัดเจนกว่าการแปลเป็นภาษาไทย ก็ให้ใช้ค าทับศัพท์ได้ 

4) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ให้ปรับแก้ไขข้อความ “จัดกระท าปัญหา”  เป็น “จัดการปัญหา” 

5) หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ฯ ให้แก้ไข “2. ความร” เป็น “2. ความรู้” 

2. กระบวนวิชา CS 483 
1) ให้พิจารณาปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2 และ 3  ให้ตัดค าว่า “ได้ว่า” และ “ได้อย่างไร”  ออก และ

แก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

3) หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ฯ  

- ให้แก้ไข “2. ความร” เป็น “2. ความรู้” 

- ควรเพิ่มผลการเรยีนรู้ใน ข้อ 2.8  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 

ท้ังนี้ ผู้แทนของคณะวิทยาศาสตรแ์จ้งต่อท่ีประชุมว่า ประสงค์จะเปิดสอนท้ังสองกระบวนวิชาเป็น

วิชาเอกเลอืก ดังนั้น ภายหลังจากกระบวนวิชาได้รับอนุมัติการเปิดสอนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้คณะ

วิทยาศาสตรท์ าหนังสือแจ้งส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อทราบด้วย 
 

6.2 คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (PSY) 

 คณะมนุษยศาสตรข์อเปิดสอนกระบวนวิชา PSY 307  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY  โดยขอใอ้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  

- PSY 307 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY       3(2-2-5) 
 Pre :   PSY 201 

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเอ็นชอบของคณะกรรมการบริอารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 

8/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงอาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา  PSY 307 โดยให้มี               
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ให้ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะ                
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กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “…, ethics and code of conduct in research involving experiment 
in human or animal subjects.”  เป็น “…, ethics and code of conduct in experimental psychology….” 
และแก้ไขฉบับภาษาไทยให้สอดคล้องกัน ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 6.3 คณะวิจติรศิลปข์อปรับปรุงกระบวนวิชา (DART, TART, MENT, ARTH) 
 คณะวิจติรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 23 กระบวนวิชา โดยขอใอ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  
2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. DART 271 MUSIC APPRECIATION 3(3/3-0/0) 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(3/3-0/0) 
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

2. TART 300 ART CONSERVATION 3(3/3-0/0) 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(3/3-0/0) 
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

3. TART 301 THAI ARCHITECTURE AND RITUALS 3(3/3-0/0) 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(3/3-0/0)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

4. TART 303 PRACTICUM IN THAI ART 3(0/0-3/6) 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(0/0-3/6)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(0-6-3) 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีต่้องผ่านกอ่น 
    จากเดมิ TART 130 or TART 302 
    เปลี่ยนเปน็ TART 302 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

5. TART 325 FOLK ART OF LANNA 3(3/3-0/0) 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(3/3-0/0)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

6. TART 327   DECORATIVE STUCCO AND WOODCARVING IN LANNA THAI   3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จากเดมิ ลวดลายปนูปั้นและไม้แกะสลกัในล้านนาไทย 
    DECORATIVE STUCCO AND WOODCARVING IN LANNA THAI   



5 

    เปลี่ยนเปน็ ลวดลายปนูปั้นและไม้แกะสลกัล้านนา  
    DECORATIVE STUCCO AND WOODCARVING IN LANNA 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(2/2-1/2)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(2-2-5) 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

7. TART 333    TRADITIONAL THAI PAINTING 3(1/1-2/4)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย  
 จากเดมิ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
 เปลี่ยนเปน็ จิตรกรรมไทยประเพณี 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(1/1-2/4)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(1-4-4) 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

8. TART 334    ANALYSIS OF COMPOSITION IN THAI PAINTING 3(2-2-5)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 จากเดมิ การวิเคราะอ์องคป์ระกอบในงานจิตรกรรมไทย 
  ANALYSIS OF COMPOSITION IN THAI PAINTING 
 เปลี่ยนเปน็ การวิเคราะอ์งานจิตรกรรมไทย 
  ANALYSIS IN THAI PAINTING 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

9. TART 335   ART OF LACQUER AND GILT WORKS 3(1/1-2/4)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 จากเดมิ ศิลปะการเขียนลายรดน้ า 
   ART OF LACQUER AND GILT WORKS 
 เปลี่ยนเปน็ ศิลปะลายรดน้ าไทย 
   ART OF THAI LACQUER AND GILT WORK 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(1/1-2/4)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(1-4-4) 
3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีต่้องผ่านกอ่น 
 จากเดมิ CART 105 or TART 130  
 เปลี่ยนเปน็ CART 105 or TART 100 
4) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

10. TART 410   THAI ART IN CONTEMPORARY DESIGN 3(3/3-0/0)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ  
 จากเดมิ 3(3/3-0/0)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  
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11.  TART 424  THAI ART IN PRODUCT DESIGN 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ  
  จากเดมิ 3(2/2-1/2)  
  เปลี่ยนเปน็ 3(2-2-5) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

12. TART 436   TRADITIONAL THAI ART 3(1/1-2/4)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 จากเดมิ ศิลปะไทยประเพณ ี
   TRADITIONAL THAI ART 
 เปลี่ยนเปน็ ศิลปะไทยรว่มสมยั 
   CONTEMPORARY THAI ART 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(1/1-2/4)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(1-4-4) 
3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีต่้องผ่านกอ่น 
 จากเดมิ TART 303 or TART 231  
 เปลี่ยนเปน็ TART 303 
4) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

13. TART 440   THAI CERAMICS AND POTTERY 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
 จากเดมิ THAI CERAMICS AND POTTERY 
 เปลี่ยนเปน็ THAI CERAMICS 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(2/2-1/2) 
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

14. TART 450   THAI FABRICS AND TEXTILES 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 จากเดมิ สิ่งถักทอและผ้าไทย 
   THAI FABRICS AND TEXTILES 
 เปลี่ยนเปน็ ผ้าไทย 
   THAI  TEXTILES  
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(2/2-1/2) 
 เปลี่ยนเปน็ 3(2-2-5) 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

15. TART 465   THAI JEWELRY 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(2/2-1/2)  
  เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  
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16. TART 471   THAI FURNITURE 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(2/2-1/2)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

17. TART 475   THAI BASKETRY 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(2/2-1/2)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

18. TART 480   THAI FLORAL ORNAMENTAL ARRANGEMENT AND ART OF FRUIT CARVING 3(2-2-5)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    จากเดมิ การประดิษฐ์ดอกไม้ใบไม้และผลไม้ของไทย  
    THAI FLORAL ORNAMENTAL ARRANGEMENT AND ART OF FRUIT CARVING 
    เปลี่ยนเปน็ ศิลปะการจัดดอกไม้และเครื่องสดของไทย 
    ART OF FLORAL ORNAMENTAL ARRANGEMENT AND  
    THAI FRESH WORKS 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

19. TART 490  SEMINAR IN THAI ART 3(3/3-0/0)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(3/3-0/0)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีต่้องผ่านกอ่น 
    จากเดมิ Second semester of fourth year standing  
    เปลี่ยนเปน็ Fourth year standing 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

20. TART 494  INDIVIDUAL STUDY I 3(0/0-3/P)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    จากเดมิ การศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่อง 1  
    INDIVIDUAL STUDY I 
    เปลี่ยนเปน็ การศึกษาเฉพาะบุคคล 1 
    INDIVIDUAL STUDY 1 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(0/0-3/P)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(0-9-0) 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

21. TART 495   INDIVIDUAL STUDY II 3(0/0-3/P)  
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    จากเดมิ การศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่อง 2  
    INDIVIDUAL STUDY II 
    เปลี่ยนเปน็ การศึกษาเฉพาะบุคคล 2 
    INDIVIDUAL STUDY 2 
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2) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(0/0-3/P)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(0-9-0) 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

22. MENT 200   PRINCIPLES AND PROCEDURES IN ART AND CULTURE MANAGEMENT 3(2/2-1/2)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
    จากเดมิ 3(2/2-1/2)  
    เปลี่ยนเปน็ 3(2-2-5) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ์และเนือ้อากระบวนวิชา  

23. ARTH 300  CHINESE ART  3(3/3-0/0)  
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะอน่วยกติ 
 จากเดมิ 3(3/3-0/0)  
 เปลี่ยนเปน็ 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา และเนือ้อากระบวนวิชา  

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผา่นความเอ็นชอบของคณะกรรมการบริอารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา TART 327 และ ARTH 300 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 21 กระบวนวิชา ได้แก่ DART 271; TART 

300, 301, 303, 325, 333, 334, 335, 410, 424, 436, 440, 450, 465, 471, 475, 480, 490, 494, 495; MENT 
200 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้แก้ไขเอกสารตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

2.1 DART 271 
1) ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชาภาษาองักฤษ 

- จากเดมิ “… appreciation the masterpieces …” เป็น “… appreciation of the 
masterpieces …” 

- จากเดมิ “… fundamental of music elements; …” เป็น “…fundamental music 
elements; …” 

- จากเดมิ “… musical context musical instruments; …” เป็น “… musical 
context; musical instruments; …” 

2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
- ข้อ 1. แก้ไขเปน็ “explain basic listening to both Western and non-Western 

music.” 
- ข้อ 2. แก้ไขจากเดิม “… fundamental of music elements, …” เป็น 

“…fundamental music elements, …” 
3) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาองักฤษ 

- ข้อ 2. แก้ไขเป็น “Fundamental music elements” 
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4) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย 
- ข้อ 3. ขอให้คณะพิจารณาหาค าท่ีเหมาะสมแทนการใช้ค าว่า “การชื่นชมดนตรี” 

เพื่อให้สอดคล้องกับค าว่า “music appreciation” ในฉบับภาษาอังกฤษ 
2.2 TART 300 

- ให้เพิ่มวัตถุประสงค์กระบวนวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหากระบวนวิชา และให้แก้ไขฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

- เนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 1. ให้แก้ไขค าว่า “utility” เป็น “uses” 
2.3 TART 301 

1) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1. ข้อย่อยที่ 3 ให้ปรับแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับ
ค าว่า “domestic architecture” ในฉบับภาษาอังกฤษ 

2) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3. ให้แก้ไขค าว่า “relating to”  เป็น “related to” 
2.4 TART 303 

1) เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 2. ให้แจกแจงรายละเอียดจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละหัวข้อไม่ควรมีจ านวนชั่วโมงเกิน 9 ชั่วโมง 

2) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1. และ ข้อ 3. ให้พิจารณาปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงให้
สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ 

2.5 TART 325 
- ให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า “เครื่องสักการะ” ในค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ

เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2. ให้สอดคล้องกับค าว่า “ceremonial objects” ใน
ฉบับภาษาอังกฤษ 

2.6 TART 333 
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2. ให้แก้ไขค าว่า “relating to”  เป็น 

“related to” 
2.7 TART 334 

1) ควรก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์งานจิตรกรรมไทย 

2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขเป็น  “Analysis of Thai paintings … and 
religious meanings, …” 

3) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
-  ข้อ 1. แก้ไขเป็น “explain the principles and methods of analyzing various 

trends of Thai paintings.” 
- ข้อ 2. แก้ไขเป็น “analyze various groups of ….” 

4) เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 3. แก้ไขเป็น “Analysis of various groups of …;” 
5) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1. และ ข้อ 3. ให้พิจารณาปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงให้

สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ 
2.8 TART 335 

- ให้เพิ่มชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
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2.9 TART 410 
1) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย ให้ตรวจสอบและเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งระหว่าง 

“ปัจจุบัน” หรือ “ร่วมสมัย” ให้สอดคล้องกับค าว่า “contemporary” ในฉบับภาษา 
อังกฤษ 

2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขเป็น  “Analysis of Thai paintings … and 
religious meanings, …” 

2.10 TART 424 
1) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทางด้านล้านนา 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหากระบวนวิชา 
2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 1. ระบุถึง “ศิลปะพื้นบ้านล้านนา” ซึ่งไม่มีปรากฏในชื่อ

กระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา จึงขอให้คณะ
พิจารณาปรับแก้ไขให้สอดคล้องกัน 

3) ควรเพิ่มวัตถุประสงค์กระบวนวิชาท่ีระบุถึงเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหากระบวนวิชา 

2.11 TART 436 
1) หมวดท่ี 1 ข้อ 3 ให้แก้ไขเป็น “ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3-4” 
2) เนื้อหากระบวนวิชาท่ีปรับปรุงใหม่มีความแตกต่างจากกระบวนวิชาเดิมอย่างมาก            

ท่ีประชุมจึงเห็นควรให้คณะยกเลิกการปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว แล้วเปิดสอนเป็น
กระบวนวิชาใหม่ 

2.12 TART 440 
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1. ให้แก้ไขเป็น “อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของเครื่องปั้นดนิเผา...” และแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2.13 TART 450 

1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. แก้ไขเป็น “อธิบายเอกลักษณ์ของผ้าไทยในด้านวัสดุ 
การผลิต รูปแบบ และลวดลาย” และ “explain the local identities of materials, 
production, forms and decorative motifs of Thai textiles.” 

2) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2. ให้ปรับแก้ไขค าว่า “fiber weaving” โดยให้
เลือกใช้ค าอื่นที่สอดคล้องกับค าว่า “เส้นใย” ในฉบับภาษาไทย 

2.14 TART 465 
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2. ให้แก้ไขเป็น “explain the features of 

jewelry of each school of craftsmanship in terms of production, materials, 
decorative motifs and uniqueness.” 

2) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 4. ให้ตัดค าว่า “Using of” ออก 
2.15 TART 471 

- เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 6. ไม่ปรากฏในค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา จึงขอให้คณะพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดทุกส่วนให้
สอดคล้องกัน 
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2.16 TART 475 
1) ให้ตัดเครื่องหมาย / ในช่องลักษณะกระบวนวิชา “ปฏิบัติการ” ออก เนื่องจากเป็น

กระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นบรรยายเท่านั้น 
2) ให้แก้ไขข้อความจากเดมิ “หน้าท่ีใช้สอย” เป็น “ประโยชน์ใช้สอย” ทุกท่ีท่ีปรากฏ 
3) เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 1. ให้แก้ไขเป็น “เครื่องจักสานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันในภูมิภาค

ต่างๆ ของประเทศไทย” และ “Basketry that used in daily life in various local 
parts of Thailand” 

4) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3. ข้อย่อยท่ี 2 ใหต้ัดค าว่า “ข้าวของ” ออก 
2.17 TART 480 

1) ควรก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
เพียงพอส าหรับการศึกษาในกระบวนวิชานี้ 

2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย ให้แก้ไข จากเดิม “...การจัดดอกไม้ ใบไม้ 
และผลไม้ของไทย ...” เป็น “...การจัดดอกไม้ และเครื่องสดของไทย ...” 

3) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ให้แก้ไขเป็นดังนี้ 
- ข้อ 1.  “อธบิายเกี่ยวกับการจัดดอกไม้และเครื่องสดประเภทต่างๆ ของไทย” 
- ข้อ 2.  “จัดดอกไม้ และเครื่องสดของไทยแบบต่างๆ” 

4) เนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2. ให้ตัดข้อความ “และใบไม้อื่นๆ” ออก 
5) ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตัดค าว่า “ORNAMENTAL” ออก และให้ปรับแก้ไข               

เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับฉบับภาษาไทย ท้ังนี้ ให้พิจารณา
เลือกใช้ค าระหว่างค าว่า “floral” หรือ “flower” ให้สอดคล้องกับค าว่า “ดอกไม้” ในฉบับ
ภาษาไทย 

2.18 TART 490 
1) ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ควรแก้ไขเป็น “สัมมนาทางศิลปะไทย” 
2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้แก้ไขข้อความ จากเดิม “...ตามท่ีอาจารย์ผู้สอน

ก าหนด”  เป็น “...ตามท่ีนักศึกษาสนใจ”  และแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2.19 TART 494 

1) ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ควรแก้ไขเป็น “การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านศิลปะไทย 1” 
และแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

2) เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ควรก าหนดกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็น
กระบวนวิชาท่ีต้องผ่านก่อน 

3) เนื้อหากระบวนวิชา ควรเขียนในลักษณะของการท า project โดยไม่ต้องระบุแยกเป็น
ขั้นตอน 

2.20 TART 495 
1) ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ควรแก้ไขเป็น “การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านศิลปะไทย 2” 

และแก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา            

ไม่ต้องกล่าวถึงความต่อเนื่องกับกระบวนวิชา TART 494 เนื่องจากได้ระบุให้                
กระบวนวิชา TART 494 เป็นเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชานี้อยู่แล้ว 
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2.21 MENT 200 
- ให้แก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา เป็น “PRINC & PROC IN ART & CUL MGMT” 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ให้แก้ไขชื่อหัวข้อในเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทยของทุกกระบวนวิชา จากเดิม “ลักษณะ

กระบวนวิชา” เป็น “ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา”  
2. คณะควรพิจารณาก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษา ในหมวดท่ี 1 ให้เหมาะสม 

 
6.4 คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (NGC, NGF, NGM, NGOB, NGP, NGPN,NGS ,NGND 

และ NGID)  
 ประธานที่ประชุมเอ็นควรใอ้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชุมครัง้ต่อไป 

 
6.5 คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

 ประธานที่ประชุมเอ็นควรใอ้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชุมครัง้ต่อไป 
 

6.6 คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

 ประธานที่ประชุมเอ็นควรใอ้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชุมครัง้ต่อไป 

ระเบยีบวาระท่ี 7  เรื่อง  อื่น  ๆ    

 7.1  การลงทะเบียนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีก าหนดไว้ในวิชาโท 

 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการคณะวิทยาศาสตรอ์ารอืที่ประชุมว่า ตามทีม่อาวิทยาลัยได้ก าอนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอมวดวิชาศึกษาทั่วไปของอลักสูตรระดับปรญิญาตร ีดังนี ้

1. กระบวนวิชาที่ถูกก าอนดใอ้เป็นกระบวนวิชาในอมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมอาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรไีด้ แต่ไม่ควรจะเปน็วชิาเอกหรอืวิชาโท
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กระบวนวิชาในอมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ควรมีเงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น และไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านกอ่น
ของกระบวนวิชาในอมวดวิชาเฉพาะ และไม่ซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หรอืวิชาโท 

 เนื่องจากขณะนีม้ีวิชาโททีย่ังไม่ไดด้ าเนินการปรับปรุงใอ้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติข้างตน้ โดยมีการก าอนดใอ้
เรยีนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาบังคับ/วิชาเลือก ท าใอ้การลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ที่มอาวิทยาลยัก าอนด และกระบวนวิชาดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นอน่วยกติของวิชาโท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการแกไ้ขปัญอาดังกล่าว 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ด าเนินการดังนี้ 
1. กรณีของนักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีก าหนดไว้ในวิชาโทแล้ว ให้

ด าเนินการเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการส าเร็จการศึกษา 
2. ให้ทุกคณะส ารวจวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพบว่ามีการก าหนดกระบวนวิชาศึกษา

ท่ัวไปไว้ในวิชาโทใดๆ ให้คณะท่ีรับผิดชอบสอนวิชาโทนั้นด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนว
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ปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเร็ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นไป และให้แจ้งนักศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

ปิดประชุมเวลา 14.05 น. 

   

 
 
 
 (นางเทพพร  สุค าวงั) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจยีวคุณ) 
 อัวอน้าฝา่ยส่งเสรมิการพัฒนาอลักสตูร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


