
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วันศุกร์ที 19 มิถุนายน 2549
ณ  ห้องสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

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

ผู ้มาประชุม
1. ผศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
3. รศ.กรองกาญจน์    อรุณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
4. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
5. อ.จุฑารัตน์ บวรสิน ผู้แทนสภาอาจารย์ กรรมการ
6. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล กรรมการ
7. ผศ.กรรณิการ์ ภู ่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
8. อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมการ
9. รศ.เสน่ห์ ญาณสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
10. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
11. ผศ.เกวลิน คุณาศักดากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
12. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสชัศาสตร์                      กรรมการ
13. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
14. อ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
15. อ.นสพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
16. ผศ.ผุสดี ทรัพย์สาร กรรมการ
17. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
18. อ.ดร. แป้นแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
19. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)
1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด หรือผู้แทน
2. ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
6. รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ผู ้เข ้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
2. อ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม อาจารย์ประจําภาควิชาทันตรังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
3. อ.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
4. อ.อัษฎายุทธ ผลภาค อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
5. นางจิตราภรณ์ อุตตโม หัวหน้างานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
6. นางสาวพันธุ์ระวี สุจริตกุล หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
7. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 13.45 น.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.-

วาระที 1

1. มติทีปร ะชุ มคณบ ดี

1.

1) เ
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2) รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร โดยให้ปรับเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรในบทสรปุผู้บริหาร

“เปิดโอกาส
”

ทสรุปผู้บริหาร

วาระที 2 5/2549

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม / 254 เมือว ั นที พฤษภาคม 254

ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที 3
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือรองรั บข้ อบั งคั บมหา วิ ทยาลั ยเ ชี ยงใหม่  ว่ าด้ วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
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3.2 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน11 สาขาวิชา
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2549)

ตามทีคณะ มนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน  สา ขาวิ ชา (ห ลั กสู ตร
ปรับปรุง สาขาวิชาภาษาฝรังเศส สาขาวิ ชาภา ษา เยอรมั น
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาจิตวิทยา

เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครังที /254 เมือว ั นที
พฤษภาคม 254 ไ ด้ มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ห้เรียน คือ HUGE
100, 111, 112 และ 113 แล้ว คณะมนุษยศาสตร์ควรกําหนดกรอบกระบวนวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนด้วย
เพือใ ห้ ทุกหลั กสู ตรสาขาวิ ชาของคณะ มนุ ษยศา สตร ์ มีทิ ศทา งกา รเ รี ยนว ิ ชาศึ กษา ทัวไปที ชัดเจน เช่น อาจกําหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนอีก 12 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาทางด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ และอืนๆ ตา มที คณะ
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ทังนี  ขอ ให้ คณะร ี บดํา เนินกา รปรั บแก้ ไขเอกสารหลั กสู ตร โดยเร็ว และให้เสนอ
มายังมหาวิทยาลัยภายใน 1
หนึง นัน

คณะมนุษยศาสตร์ได้พิจารณาทบทวนตามมติทีปร ะชุ มดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว แ ละเ สนอขอ ปรับปรุง

1. เปลียนแปลงกระบวนว ิ ชาในหมวดว ิ ชาศึ กษา ทั วไป กลุ ่ มวิ ชามนุ ษยศาสตร์  โดยยกเ ลิ กกระบวนวิ ชา
เดิม แล้วกําหนดให้เรียนกระบวนวิชา HUGE , 112, 113 และให้เลือกเรียน
กระบวนวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนใ นสาขาวิ ชาปร ะวั ติ ศา สตร ์  ส าขาวิ ชาบ้ านและชุ มชน ส าขาวิ ชา
สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาจิตวิทยา ซึงไม่ ใช่ วิชาในกลุ ่มว ิ ชาแกน วิ ชาเอก
หรือวิชาโท

2. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

ซึงกา รปร ั บปร ุ งดั งกล่ าวเ ป็ นกา รปร ั บปร ุ งเ ล็ กน้ อย ไ ม่ มีผลกระทบต่ อจํ านวนหน่ วยกิ ตรวมตลอด
หลักสูตรแต่อย่างใด

1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย พ.ศ. 2549)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชา
จิตวิ -
ศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2.
รายละเอียด 11

2550
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กระบวนวิชาให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึ
ทุกหลักสูตรสาขาวิชา โดยระบุรายกระบวนวิชาให้ชัดเจน
วาระที 4 (ไม่มี)

วาระที 5 เรือง เสนอเ พื อพิจ ารณา
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.254…

5.2 คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน  กระบวนวิ ชา ได้ แก่ GEO 103, 273,

351, 376, 377, 383, 387, 419, 433, 435, 451, 465, 477, 480, 496 ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 2
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร์ /254 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที
เสนอต่อทปีระชุม

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา GEO 103, 273, 383, 480, 496 -
2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา GEO 351, 376, 377, 387, 419,
433, 435, 451, 465, 477 โดยให้คณะสังคมศาสตร์ประสานงานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.1 กระบวนวิชา GEO 351
- เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้เลือก hazards

หรือ disaster และให้ปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกัน
2.2 กระบวนวิชา GEO 376

1) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย
ก.

1. จากเดิม “ ของการประมวลผลภาพข้อมูลดาวเทียม
เชิงเลขในการสํารวจจากระยะไกล” แก้ไขเป็น “
ประมวลผลภาพข้อมูลเชิงเลขในการสํารวจจากระยะไกล”

2. จากเดิม “เทคนิคของการประมวลผลข้อมูลแบบต่างๆ” แก้ไขเป็น
“เทคนิคของการประมวลผลภาพข้อมูลแบบต่างๆ”

3. จากเดิม “การประยุกต์ข้อมูลรีโมตเซนซิงในบริบทภูมิศาสตร์” แก้ไข
เป็น “การประยุกต์ข้อมูลการสํารวจจากระยะไกลในบริบทภูมิศาสตร์”

ข.
1. ข้อ 1. แก้ไขเป็น “ ”
2. ข้อ 8. แก้ไขเป็น “การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสํารวจจากระยะไกลใน

บริบทภูมิศาสตร์”
2) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
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- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3. ให้ปรับแก้ไขคําว่า “analyze” เป็น
“analyse”

2.3 กระบวนวิชา GEO 377
- “

” และให้แก้ไขคําว่า “มัลติมิเดีย” เป็น “มัลติมีเดีย”

2.4 กระบวนวิชา GEO 387
1)

1. จากเดิม “ ” เป็น
“ ชนบท”

2. จากเดิม “ ” เป็น “
”

2.5 กระบวนวิชา GEO 419
- 1. - 4. ออก และ

5. เป็น 180

2.6 กระบวนวิชา GEO 433
1) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย

ก. “ภูมิศาตร์” เป็น “ภูมิศาสตร์”
ข. คําอธิบายลักษณะกระ

1. จากเดิม “แนวคิดการวิเคราะหข์้อมูล ทฤษฏี ”
เป็น “ ”

2. จากเดิม “
ภูมิศาสตร์แบบ 2 มิต”ิ เป็น “การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิง

การสร้างแบบจําลองสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบ 2 มิต”ิ
2) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ

ก. “(GIS)” ออก
ข.

- จากเดิม “Visualization of 3-dimension Geographic Information
Systems (GIS) and virtual Geographic Information Systems
Geographic Information Systems (GIS).” เป็น “Visualization of 3-
dimension GIS and virtual GIS modeling.”

ค. วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ . ให้ปรับแก้ไขข้อความเป็น “create GIS
application models in 2D and 3D virtual GIS modeling.”

ง. เนื อหากระบว นว ิ ชา ให้ ปร ั บแก้ ไขข้อความใน ข้อ 5. – 8. เป็นดังนี
“ข้อ 5. 2-dimension GIS analysis
ข้อ 6. 2-dimension GIS modeling
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ข้อ 7. 3-dimension GIS visualization
ข้อ 8. Virtual GIS modeling”

2.7 กระบวนวิชา GEO 435 ให้ปรับแก้ไขดังนี
1) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย

ก. ชือกระบว นว ิ ชา ใ ห้ ปร ั บแก้ ไขเ ป็น “การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์”

ข. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้ปรับแก้ไขดังนี
1. จากเดิม “ภาษาทีใช้ ในการพั ฒน า โปร แกรมปร ะยุ กต์ ” เป็น “ภาษา

โปรแกรมเชิงวัตถ”ุ
2. จากเดิม “วัตถุเชิงตารางคุณลักษณะ” เป็น “วัตถุสารสนเทศภูมิศาสตร์

เชิงตารางคุณลักษณะ”
ค.

1. แก้ไขหัวข้อ “เนื อหา เ อี ยดกระบว นว ิ ชา ” เป็น “เนื อหากระบว นว ิ ชา ”
2. แก้ไขหัวข้อ “จํานวนชัวโมง ปฏิ บัติ” เป็น “จํานวนชัวโมง ปฏิ บัติการ”
3. เนื อหากระบว นว ิ ชาข้ อ3. ให้ปรับแก้ไขเป็น “ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถ”ุ

2) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
ก. ชือกระบว นว ิ ชา ใ ห้ ปร ั บแก้ ไขเ ป็น “Geographic Information Systems

Object-Oriented Programming”
ข. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้ปรับแก้ไขข้อความดังนี

1. จากเดิม “Geographic Information systems Geographic Information
Systems (GIS) spatial object.” เป็น “Geographic Information
Systems (GIS) spatial object.”

2. จากเดิม “Geographic Information Systems (GIS) attribute table
object” เป็น “GIS attribute table object.”

3. จากเดิม “Programming development for various Geographic
Information Systems (GIS) applications.” เป็น “Programming
development for various GIS applications.”

ค. วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. และข้อ 3. ให้ปรับแก้ไขเป็นดังนี
“2. understand GIS object-oriented programming.
3. develop GIS object-oriented application program.”

ง. เนื อหากระบว นว ิ ชา ข้ อ1. และข้อ 4. – 6. ให้ปรับแก้ไขเป็นดังนี
“1. Fundamental of object-oriented programming development within

Windows operating system environment
4.  GIS spatial object
5. GIS attribute table object
6. Programming development for GIS applications”
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2.8 กระบวนวิชา GEO 451 ให้ปรับแก้ไขดังนี
1) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย

ก. ชือกระบว นว ิ ชา ใ ห้ ปร ั บแก้ ไขเ ป็น “การประเมินภัยธรรมชาติและการ
ประเมินความเสียงจากภั ยพิ บัติธรรมชาต”ิ

ข. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้ปรับแก้ไขข้อความเป็น “วิธีการประเมิน
ภัยพิบัติ และการประเมินความเสียงที เกิดจา กภั ยพิบัติ กา รใช้ เ ทคโ นโลยี
ภูมิสารสนเทศในงานด้านความหายนะธรรมชาติและการประเมินความ
เสียงสํ าหร ั บกลุ ่มต่ าง  ๆ ข องการจั ดการภั ยพิ บัติ เ ช่ น ก าร ป้องกันภัยพิบัติ
การเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ และการบรรเทาจากภัยพิบัติ

ค. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3. ให้ปรับแก้ไขคําว่า “เทคโนโลยีอวกาศ”
เป็น “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

ง. เนื อหากระบว นว ิ ชาข้ อ 1. ให้ปรับแก้ไขข้อความเป็น “หลักการของการ
ประเมินภัยธรรมชาติและการประเมนิความเสียงจากภั ยพิ บัติธรรมชาติ ”

“ภัยพิบัต”ิ  “หายนะ”
หรือ “ภัยอันตราย” เพือใ ห้ มีคว ามสอดคล้ องและเ ป็นร ู ปแบบเ ดี ยวกั น

2) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
- ชือกระบว นว ิ ชา ให้ ปร ั บแก้ ไขเ ป็น “Natural Hazard Assessment and Risk

Assessment”
2.9 กระบวนวิชา GEO 465 ให้ปรับแก้ไขดังนี

1) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 1. และข้อ 2. ให้ปรับแก้ไขคําว่า“ลุ่มนําโขง ”

เป็น “ลุ่มแม่นําโขง ”
2) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ

- คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้เพิม “(GIS)” ท้ายข้อความ “…the
Greater Mekong Subregion”
ทังนี  ให ้ ปรั บแก้ ไ ขข้ อควา มให้ สอดคล้ องกั บคํา อธิ บายลั กษณะ ก ระบวนวิ ชา
ภาษาไทยด้วย

- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 1. ให้ปรับแก้ไขคําว่า “analyze” เป็น
“analyse”

สนใจ และนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนวิชาพื นฐานใ ดๆ  มา ก่ อน ดั งนั น
หากคณะสังคมศาสตร์ประสงค์จะเปิดกว้างให้นักศึกษานอกสาขาวิชาเอกลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชานี  คว รปร ั บลดร หั สกระบว นว ิ ชาให้ เป็นระดั บ200 เพือใ ห้ นักศึ กษา
เข้าใจได้ว่าเป็นกระบวนวชิาระดับพื นฐานที สามาร ถลงทะเ บี ยนเ ร ี ยนไ ด้

2.10 กระบวนวิชา GEO 477 ให้ปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทยดังนี
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. ให้ปรับแก้ไขข้อความเป็น “พัฒนาทักษะ

ปฏิบัติทางด้านไมโครเวฟรีโมตเซนซิง”
2) ในเค้าโครงกระบวนวิชา มีการใช้คําว่า “รีโมตเซนซิง” และ “รีโมตเซนซิง”

จึงขอให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย
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5.3 คณะนิติศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา และปรับปรุงกระบวนวิชา

คณะนิติศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา และปรับปรุงกระบวนวิชา
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป คือ

1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี
1) กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายทัวไป

รหัสอักษรภาษาไทย น.ศท.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ GLAW
รหัสตัวเลข 176…

2) กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายเพือว ิ ชาชี พ
รหัสอักษรภาษาไทย น.กม.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ LAW
รหัสตัวเลข 177…

. ปรับปรุงรหัสกระบวนวิชากลุ่มกระบวนวิชากฎหมายทัวไป จํานวน  กระบว นว ิ ชา  ดั งนี

ลําดับที กระบวนวิชาเดิม กระบวนวิชาทีปร ั บปร ุ งรหั สใ หม่
1 LAW 101 (157101) GLAW 101 (176101)
2 LAW 211 (157211) GLAW 211 (176211)
3 LAW 241 (157241) GLAW 241 (176241)
4 LAW 281 (157281) GLAW 281 (176281)
5 LAW 493 (157493) GLAW 493 (176493)

. ปรับปรุงรหัสกระบวนวิชากลุ่มกระบวนวิชากฎหมายเพือว ิ ชาชี พ จากเดิม LAW … (157…)
เป็น LAW … (177…) เสนอต่อทีปร ะชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ ดั งนี

1. เห็นชอบการขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ น.กม. (LAW) โดยใช้รหัสตัวเลขเป็น 177…
ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ น.ศท. และใช้รหัสตัวเลขเป็น
176… ตังแต่ ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขรหัสอักษรภาษาอังกฤษจาก “GLAW” เป็น “LAGE” เพือใ ห้ เป็ นร ู ปแบบเ ดี ยวกั นกั บ
กระบวนวิชาศึกษาทัวไปอื นๆ เ ช่น HUGE, SAGE, FAGE เป็นต้น
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5.4คณะพยาบาลศาสตร์ขอเปลียนแปลงแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์ขอเปลียนแปลงแผนกํ าหนดกา รศึ กษา ของหล ั กสู ตรพย าบา ลศา สตร บั ณฑ ิ ต
(หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาต)ิ ร

กําหนดการ-ศึกษาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว ในคราว
โดยมี

รายละเอียด   การปรับปรุงตามเอกสารทเีสนอต่อทีปร ะชุ ม

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว มี มติ เห็ นชอบการเ ปลี ยนแปลง แผนกํ า หนดกา ร ศึ กษาของหลั กสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา
2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ตังแต่ ภา คการศึ กษาที ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป จํานวน  กระบวนว ิ ชา คื อ

- PDT 316 EXPERIMENTAL ANALYSIS FOR PRODUCT 3(2/2-1/3)
DEVELOPMENT

Pre: STAT 263 and PDT 201
โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร

3/2549 เมือว ั นที 10 มีนาคม 2549

ทีปร ะชุ มไ ด้ พิจารณา แล้ ว ม ี มติ เห็ นชอบใ นหลั กการการขอเ ปิ ดสอนกระบว นว ิ ชา PDT 316
ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยให้ปรับแก้ไขเนื อหากระบว นว ิ ชาภาษา อั งกฤษข้ อ6. จากเดิม “Regession” เป็น “Regression”
วาระที เรือง อืนๆ  (ไม่ มี)

เลิกประชุมเวลา 16.25 น.

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

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


