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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 11/2555   

วันศุกร์ที่  8 มิถุนายน 2555   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาศรวีิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

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

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศกึษา   ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.วีณัน บัณฑติย์   รองผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
3. นางอนัญญา คิ้มแหน แทนรองคณบดี บัณฑติวิทยาลัย กรรมการ 
4.  อ.สกล เลี่ยมประวัติ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี         กรรมการ 
5. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

    คณะศกึษาศาสตร ์  กรรมการ 
6. ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                            กรรมการ 
7. อ.ดร.อัมพร จริัฐติกร แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์           กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รุ่งฉัตร   ชมภูอินไหว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการศึกษา   

  คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
10. รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศส์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร                   กรรมการ 
12. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.รว ี ลงกาน ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
14. อ.ศศิกานต์ ลิมปิต ิ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน            กรรมการ 
15. รศ.พิษณ ุ เจยีวคุณ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  
   ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
    ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
        คณะสังคมศาสตร ์ 
2. นายณัฐชาต พันธุ์ศักดิ์สริิ พนักงานปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 
3. ผศ.ภาณุพงษ์  เลาหสม  อาจารย์ประจ าภาควิชาศลิปะไทย คณะวจิติรศลิป์ 
4. Prof. Jan Theode Blee Schauwer อาจารย์ประจ าภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจติรศลิป์ 
5. อ.ปกิต  บุญสุทธิ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจติรศลิป์ 
6. นายนิวัติ บุญเลิศ พนักงานปฏิบัติงาน คณะวิจติรศลิป์ 
7. นางพัชริภา ศริิอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
8. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
9. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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10. น.ส.ธิดารัตน ์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอ้ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา       
2. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ    
3. ผูอ้ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผูอ้ านวยการส านักหอสมุด   
5. ประธานสภาพนักงาน 
6. รองคณบด ีวิทยาลัยนานาชาติ   
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี          
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์            
9. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
10. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์  
11. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศกึษา คณะเทคนิคการแพทย์                                                    
13. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 
   
เริ่มประชุมเวลา 09.10   น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคดิเห็น  - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1    คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 คณะสังคมศาสตรเ์สนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555    และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแตภ่าคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  โดยมีการ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 และปรับเนื้อหา
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ของหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความชัดเจนของเป้าหมายการผลิตบัณฑติ โดยใหค้วามส าคัญกับทั้งศาสตร์เชิง
วชิาการ (ศาสตร์สาขาและอาณาบริเวณศกึษา) และเชิงวิชาชีพ (การวิจัยทางสังคมและสังคมสงเคราะห)์ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
  1.  โครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ   
ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 140 
หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               35 หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

    1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกติ 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม           2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมน้่อยกว่า -เหมือนเดิม- 

 2.1 วิชาแกน                 24 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน                                         21 หน่วยกิต 

    2.2 วิชาเอก                ไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต 

          2.2.1 วิชาเอกบังคับ         36 หน่วยกิต 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมน้่อยกว่า  24 หน่วยกิต 

    2.2 วิชาเอก              ไมน้่อยกว่า                        63 หน่วยกิต 

          2.2.1  วิชาเอกบังคับ         39 หน่วยกิต 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก      -เหมือนเดิม-  

    2.3 วิชาโท                    ไมน้่อยกว่า  15 หน่วยกิต     2.3 วิชาโท                                              -เหมือนเดิม- 

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

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังน้ี 

1. ให้ปรับแก้ไขกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรรม โดยก าหนดให้เรียนกระบวน
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นกระบวนวิชากลางของคณะแทน  

2. ให้ระบุเหตุผลในการย้ายกระบวนวิชา STAT 271 จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาเป็นวชิาแกน 
3. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ curriculum mapping เน่ืองจากได้มีการปรับปรุงผลการ

เรยีนรู้ในบางกระบวนวิชา 
4. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 หัวข้อที่ 12 ใหร้ะบุเฉพาะปีท่ี 5 
5. ให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้หลักสูตร โดยให้มีผลบังคับใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2556 เป็นต้นไป 
6. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ดังน้ี 



4 
 

- ข้อ 8  ปรับแก้ไขจ านวนรับนักศกึษาให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 
- ภาคผนวก ข้อ 3  ปรับแก้ไขประสิทธิผลของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 

5.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2546 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2546 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยปรับแก้ไขการ
ระบุกระบวนวิชาเอกเลือก ในข้อ 2.2.2 ใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึน้ ดังนี ้

จากเดิม  ระบุว่า “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกระบวนวิชาซึ่งเปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นกระบวนวิชาที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา         
เปิดสอนเฉพาะนักศกึษาที่มไิด้เรียนวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาเอก” 

เปลี่ยนเป็น ก าหนดให้เลือกจากกระบวนวิชา  CE 412, 417, 418, 419, 437, 439, 441, 442, 443, 449, 452, 
456, 459, 466, 467, 468, 469, 478 และ 479   

 การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มนีาคม 2555  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2546 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555 เป็นต้นไป 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี 
ขอให้ปรับแก้ไขเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรเป็น “ระบุกระบวนวิชาเอกเลือกให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น” และแก้ไขข้อความในสาระการปรับปรุงหลักสูตร ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ให้
สอดคล้องกัน 

2. ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดท ารายละเอียดของกระบวนวิชา Selected Topics ตามแบบ 
มคอ. 3 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานพิจารณา โดยใหร้ะบุวิธีการนับ       
หน่วยกิตของกระบวนวิชาดังกล่าวให้ชัดเจนว่านับหน่วยกิตได้ครั้งเดียว หรอืนับได้หลายครั้ง 

5.3   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    
        (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป โดยมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และปรับเนือ้หาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  โครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ  ท าให้
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึน้ จากเดิม ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                      ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               30 หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 8 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  9 หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
    1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม           3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมน้่อยกว่า 107 หน่วยกิต            

 2.1 วิชาแกน                 40 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน              49 หน่วยกติ 

    2.2 วิชาเอก                ไม่น้อยกว่า        56 หน่วยกิต 

          2.2.1 วิชาเอกบังคับ         44 หน่วยกิต 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมน้่อยกว่า  12 หน่วยกิต 

    2.2 วิชาเอก              ไมน้่อยกว่า                        58 หน่วยกิต 

          2.2.1  วิชาเอกบังคับ         46 หน่วยกติ 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมน้่อยกว่า  12 หน่วยกิต 

    2.3 วิชาโท        ไม่มี     2.3 วิชาโท                                              -เหมือนเดิม- 

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

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์         
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่            
ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังน้ี 

1. ปรับแก้ไขผลบังคับใช้หลักสูตร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นไป และปรับแผนการรับนักศึกษาใหส้อดคล้องกัน โดยใหเ้ริ่มรับตั้งแต่ปกีารศึกษา 2556 

2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ระบุงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2555, 2556, 2557 

3. ใหต้ัดกระบวนวิชา ECON 101 ออก เน่ืองจากไม่ใช่กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป 
4. ให้ปรับแก้ไขกระบวนวิชา ดังน้ี 

- กระบวนวิชา ME 398 แก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น “เตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษา”   
- กระบวนวิชา ME 498 แก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น “สหกิจศึกษา” และปรับเค้าโครงกระบวนวิชา

ให้เป็นไปตามแบบกระบวนวิชาสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรก าหนดเงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษให้ชัดเจน 
6. ให้เพิ่มค าอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน และตรวจสอบมาตรฐาน      

ผลสอบอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปข้อ 1.1  
7. กลุ่มวิชาการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม ควรบังคับให้เรยีนกระบวนวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 

กระบวนวิชา ส่วนกระบวนวิชาเลือกที่เป็นกระบวนวิชาของคณะอื่นน้ัน ขอใหป้ระสานงานกับ
คณะเจ้าของกระบวนวิชาเกี่ยวกับการเปิดสอนด้วย 

8. ให้ประสานงานกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อตรวจสอบการเปิดสอนกระบวนวิชาในหมวดศกึษา
ทั่วไปที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

9. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อกระบวนวชิาใน curriculum mapping โดยเพิ่มชื่อกระบวนวิชาภาษา 
ไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กัน 
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10. ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ดังน้ี 
- ข้อ 5.2 ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์  ข้อ 3) และขอ้ 4) โดยให้ระบุเฉพาะ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องบัณฑติ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
- ข้อ 8 ปรับแก้ไขจ านวนรับนักศกึษาให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 
- ภาคผนวก ข้อ 3 ปรับแก้ไขประสิทธิผลของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 

 
5.4   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (CART, TART, ARTH) 

คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 5 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. CART  105 FUNDAMENTAL OF THAI DECORATIVE MOTIFS 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
  จากเดิม 3(1/1-2/4) 
  เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 
2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

2.  CART  113 SKETCH DRAWING 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
  จากเดิม 3(1/1-2/4) 
  เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

3.  TART  310 FOLK ART AND HANDICRAFT 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

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

2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   
4.  TART  340 LACQUERWARE IN SOUTHEAST ASIA 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
  จากเดิม 3(3/3-0/0) 
  เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
  จากเดิม TART 310  
  เปลี่ยนเป็น None 
3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

5.  ARTH  303 TAI-LAOS ART AND ARCHITECTURE 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
 จากเดิม 3(3/3-0/0) 
 เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   



7 
 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CART 105,        
CART 113, TART 310, TART 340 และ ARTH 303 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไปดังน้ี 
 CART 113 

- วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2 ภาษาไทยแก้ไขค าว่า “ถ่ายทอด” เป็น “ฝึกปฏิบัติ”   
และภาษาอังกฤษแก้ไขค าว่า “transfer” เป็น “practice” 

 TART 310   
- เน้ือหากระบวนวิชา ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความไว้ท้ายประโยค โดยภาษาไทยเพิ่มค าว่า 

“ในแต่ละประเทศ”  ภาษาอังกฤษเพิ่มค าว่า “in each country” 
 TART 340 

1) curriculum mapping  ให้เลือกเฉพาะหัวข้อผลการเรยีนรู้ที่จะวัดและประเมินผลจาก
นักศึกษาจริงๆ 

2) ให้ตัดวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3  ออก 
 ARTH 303 

1) แก้ไขค าว่า “Burma” เป็น “Myanmar” และแก้ไขค าว่า “พม่า” เป็น “เมียนมาร์” 
ทุกแห่ง 

2) การระบุผลการเรยีนรู้ใน curriculum mapping  ให้เลือกระบุเฉพาะหัวข้อที่จะมีการ
วัดและประเมินผลจริง 

 ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ไขการระบุจ านวนชั่วโมงท่ีอาจารย์ให้ค าปรกึษา ในหมวดที่ 1 ข้อ 5 ของทุก
กระบวนวิชา ให้เหลือเพียง 1 หัวข้อ  

 
5.5   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (CART) และเปิดสอนกระบวนวิชา (SART) 

คณะวิจติรศลิป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  และเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 3 กระบวนวิชา 
1. CART  211 HUMAN ANATOMY FOR ARTIST 

1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 3(2/2-1/2) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหา 
       กระบวนวิชา   

2. CART  221 COMPOSITION I 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

   จากเดิม COMPOSITION I 
   เปลี่ยนเป็น ART COMPOSITION 1 
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2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม CART 100 
   เปลี่ยนเป็น None 

3) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
   จากเดิม 3(1/1-2/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

4)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหา 
       กระบวนวิชา   

3.  CART  222 COMPOSITION II 
1. เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

   จากเดิม COMPOSITION I 
   เปลี่ยนเป็น ART COMPOSITION 2 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
   จากเดิม 3(2/2-1/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหา 
       กระบวนวิชา   

2. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 9 กระบวนวิชา 

1. SART 121     FUNDAMENTAL SCULPTURE    3(1-6-2) 
        Pre :  None 

2. SART 122    REALISTIC SCULPTURE    3(1-6-2) 
        Pre :  SART 121 

3. SART 223    CARVING SCULPTURE    3(1-6-2) 
        Pre :  SART 122 

4. SART 224    METAL-CASTING  SCULPTURE, CERAMIC   3(1-6-2) 
      SCULPTURE AND MIXED-MEDIA SCULPTURE     

        Pre :  SART 223 
5. SART 325    ENVIRONMENT SCULPTURE     6(2-8-8) 

   Pre :  SART 224 
6. SART 326    INDIVIDUAL CREATIVE SCULPTURE PROJECT 6(0-18-0) 

        Pre :  SART 325 
7. SART 427    TERMINAL THESIS SCULPTURE PROJECT  6(0-18-0) 

        Pre :  SART 326 
8. SART 428    SEMINAR IN SCULPTURE      3(3-0-6) 

        Pre :  Fourth year standing 
9. SART 499    THESIS IN SCULPTURE      15 Credits 

        Pre :  SART 427 
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 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะวิจิตรศิลป์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CART 211, 221 และ 222 และให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

CART 211 
- ตัดวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 3 ออก เน่ืองจากหน่วยกิตกระบวนวิชาเป็น

บรรยาย จึงไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
 CART 221 

1) ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับลักษณะ
หน่วยกิตที่เป็นชั่วโมงบรรยาย   และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

2) ให้แจกแจงจ านวนชั่วโมงบรรยายของเน้ือหากระบวนวิชาที่มีจ านวนชั่วโมงเกิน 9 
ชั่วโมง  

 CART 222 
1) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย ให้แก้ไขข้อความ จาก “...น าเสนอผลงาน

...” เป็น “...การน าเสนอผลงาน...”   
2) ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2 ให้สอดคล้องกับลักษณะ

หน่วยกิตที่เป็นชั่วโมงบรรยาย  และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
3) ให้แจกแจงจ านวนชั่วโมงบรรยายของเน้ือหากระบวนวิชาที่มีจ านวนชั่วโมงเกิน 9 

ชั่วโมง  
 ทั้งน้ี การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา ในข้อ 6 ของทุกกระบวนวิชา ให้ปรับแก้ไข
หัวข้อจาก “จติพิสัย” เป็น “ทักษะพิสัย” และให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผล
ของแต่ละหัวข้อย่อยด้วย 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา SART 121, 122, 223, 224, 325, 326, 427, 
428, 499 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

 SART 121 
1)  แก้ไขวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 2 จากเดิมเป็น “ปั้นรูปคน สัตว ์ สิ่งของ ใน

รูปแบบนูนต่ า นูนสงู และลอยตัว ในแนวทางเฉพาะบุคคล” และปรับภาษาอังกฤษให้
สอดคลอ้งกัน 

2) เน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3 ให้ตัดข้อความ “ฝึกทักษะ” ในต้นประโยค    
ออก และปรับเน้ือหาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย  

3) แก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 4 จากเดิมเป็น “ประติมากรรมนูนต่ า นูน
สูง และลอยตัว” และปรับเน้ือหาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  

 SART 122 
1) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 4 ใหต้ัดข้อความ “ทดลองความคิดรเิริ่มและ” ต้น  
    ประโยคออก และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
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2) เน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3 และ ข้อ 4  ให้ตัดข้อความ “ฝึกทักษะ”      
ต้นประโยคออก  และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

3) เน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 5  ให้ตัดข้อความ “นักศกึษาแต่ละคนทดลอง
ความคดิริเริ่มและ” ต้นประโยคออก  และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 SART 223 
1) ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ปรับแก้ไขจากเดิมเป็น “ประวัติศาสตร์ 

พัฒนาการ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสุนทรยีภาพของประติมากรรม
แกะสลัก การสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการสร้างประติมากรรมแกะสลัก”  
และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

3) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 2 ตัดข้อความ “ทดลองความคิดรเิริ่มและ” ต้น
ประโยคออก และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

4) เน้ือหากระบวนวิชา ข้อ 2 ตัดข้อความ “นักศกึษาแต่ละคนทดลองความคิดรเิริ่ม
และ” ต้นประโยคออก  และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 SART 224 
1) ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “METAL CERA MIXED-MEDIA 

SCULP” 
2) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาข้อ 3  ตัดข้อความ “ทดลองความคิดรเิริ่มและ” ต้น

ประโยคออก และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
3) เน้ือหากระบวนวิชา ข้อ 3  ตัดข้อความ “ฝึกทักษะกระบวน” ต้นประโยค ออก 

และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
4) การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ข้อ 6 ทักษะพิสัย  ให้เพิ่มรายละเอียดใน

การประเมินผลแต่ละหัวข้อย่อย   

 SART 325 
1) ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษจาก  “ENVIRONMENT SCULPTURE” 
      เป็น  “SCULPTURE AND ENVIRONMENT” 
2) หมวดที่ 2  การวัดและประเมินผล ให้ระบุ “ / ”  หน้าอักษร “P” 
3) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3 ตัดข้อความ “ทดลองความคิดรเิริ่มและ” ต้น

ประโยคออก และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
4) เน้ือหากระบวนวิชา ข้อ 3 แก้ไขข้อความ จาก “นักศึกษาแต่ละคนทดลอง

ความคดิริเริ่มและ” เป็น “การ” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 SART 326 
1) ชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษมีอักษรเกิน 30 ตัวอักษร 
2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและวัตถุประสงค์กระบวนวิชาให้ตัดข้อความ 

“ทดลองความคดิริเริ่มและ” ออกและปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
3) เน้ือหากระบวนวิชาข้อ 1  แก้ไขข้อความจาก “นักศึกษาแต่ละคนทดลองความคดิ

รเิริ่มและ”  เป็น  “การ” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
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 SART 427 
1) ควรเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาเป็น  “PRE-THESIS SCULPTURE PROJECT” 
2) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 3 แก้ไขเป็น  “จัดท าโครงงาน” และปรับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
3) ควรปรับเน้ือหากระบวนวิชาใหม้ีความเข้มข้นมากขึ้น 

 SART 428 
1) หมวดที่ 1 ข้อ 5 ปรับจ านวนชั่วโมงให้ค าปรกึษาให้เหมาะสม 
2) เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนปรับแก้ไขเป็น  “นักศึกษาชั้นปีที่ 4” 
3) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 2 ตัดค าว่า “คิด” ออก และปรับภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกัน 
 SART 499 

1) ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าจ านวนหน่วยกิตสูงถงึ 15 หน่วยกิต มีการวัดและ
ประเมินผลเป็น A-F อาจส่งผลถึงผลการเรยีนโดยรวมของนักศึกษาได้ 

2) การวัดผลการเรยีนรู้ด้านที่ 6 ควรมีความชัดเจนในการวัดผล 
3) หมวดที่ 2 การวัดและประเมินผล ให้ระบุ “ / ” หน้าอักษร “P” 
4) ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนในเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย จาก 

“วจ.ป. 499” เป็น “วจ.ป. 427” 
ทั้งน้ี การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา ในข้อ 6 ของทุกกระบวนวิชา ให้ปรับแก้ไข

หัวข้อจาก “จติพิสัย” เป็น “ทักษะพิสัย” และให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลของ
แต่ละหัวข้อย่อยด้วย 

5.6   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (CART)     

คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป ดังนี ้

1. CART  100 ART THEORY 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

   จากเดิม 3(1/1-2/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
2)   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   

2. CART  490 ART CRITICISM 
1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

   จากเดิม 3(1/1-2/P) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม CART 201, CART 205 and CART 400 
   เปลี่ยนเป็น None 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา   



12 
 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะวิจติรศลิป์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2554  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CART 100 และ CART 490 และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังน้ี 
  CART 100 

- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2  แก้ไขข้อความจาก “...principles of 
composition of works of art” เป็น  “...principles of art composition” 

   CART 490 
1) ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน เป็น “Third year standing” 
2) เน้ือหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษข้อ 4 แก้ไขค าว่า “dimensional” เป็น 

“dimensions” และแก้ไขค าว่า “Other” เป็น “Other kinds of art” 
3) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2 ตัดค าว่า “in criticism” ออก 

 
5.7   คณะบรหิารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา   

คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 3 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. FINA  342 FINANCIAL INFORMATION SYSTEM 
1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 

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

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม FINA 211 ; and MGMT 211 or ACC 393  
   เปลี่ยนเป็น FINA 211 

3)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา    
2. FINA  416 FINANCIAL PLANNING AND CONTROL 

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

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม FINA 312 
   เปลี่ยนเป็น FINA 312 or consent of the department 

3)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา    
3. FINA  444 FEASIBILITY STUDY AND PROJECT EVALUATION 

1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
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2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม FINA 312, MGMT 341, MKTG 321 
   เปลี่ยนเป็น FINA 312  and MGMT 244 and MKTG 211 

3)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา    
 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวชิา FINA 342, 416 และ 444 และให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
 FINA 342  

1) หมวดที่ 1 ข้อ 5 ปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงที่อาจารย์ให้ค าปรกึษา จากเดิม “1 ชั่วโมง 
30 นาที” เป็น “1 ชั่วโมง” 

2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขค าว่า “บริหารการเงิน” เป็น “จัดการทาง
การเงิน” 

3) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2 แก้ไขเป็น  “อธิบายการควบคุมระบบสารสนเทศ” 
และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

4) เพิ่มวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 3 เป็น “ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
การเงิน” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

5) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบค าว่า “financial 
management” ให้สอดคล้องกับค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย 

 FINA 416  
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ปรับแก้ไขค าว่า “การบริหารทางการเงนิ” เป็น “การ

จัดการทางการเงิน” เพื่อให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
2) เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ควรแก้ไขค าว่า “หรอื” เป็น “และ”  

5.8   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 5 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. CE 371     SOIL MECHANICS                               
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  

   จากเดิม CE 372 or concurrent to CE 372 ;  
    and GEOL 275 , CE 261 and CE 311  
   เปลี่ยนเป็น CE 372 or concurrent to CE 372 ;  
    and GEOL 275 ; and CE 261 ; and CE 215 or CE 311 

2. CE 372    ENGINEERING SOIL TESTS   
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  

 จากเดิม CE 371 or concurrent to CE 371 ; and CE 311 
   เปลี่ยนเป็น CE 371 or concurrent to CE 371 ; and CE 215  or CE 311    
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3. CE 383  SURVEYING FOR MINING ENGINEERING STUDENTS  
-  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  

 จากเดิม CE 241 
   เปลี่ยนเป็น CE 241 or CE 242      

4. MN 316   SURFACE MINING AND DESIGN 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน  

 จากเดิม MN 211 
   เปลี่ยนเป็น MN 211 or MN 212 

5. AE 312    AGRICULTURAL MACHINERY AND MANAGEMENT        
 จากเดิม AE 211  
   เปลี่ยนเป็น AE 211 or ME 252 
   กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์        

 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553  เมื่อวันที ่17  พฤศจกิายน  2553  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CE 371, CE 372, CE 383,         
MN 316 และ AE 312 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
ปิดประชุม 12.20 น. 
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