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วันศุกร์ที 25 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุม สํานักงานอธิการบดี

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

ผู ้มาประชุม
1. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู้อ ํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองประธานกรรมการ
2. รศ.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
4. อ.จุฑารัตน์ บวรสิน ผู้แทนสภาอาจารย์ กรรมการ
5. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล รองผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี กรรมการ
6. ผศ.กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
7. รศ.ดร.เสน่ห์ ญาณสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
8. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
9. รศ.พญ.ลําดวน วงศ์สวัสดิ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
10. ผศ.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
11. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันต

แพทยศาสตร์ กรรมการ
12. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
13. อ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตว

แพทยศาสตร์ กรรมการ
14. ผศ.ผุสดี ทรัพย์สาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการ

สือสารมวลชน กรรมการ
15. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

16. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ กรรมการ
17. อ.ดร.พงษ์ศักดิ แป้นแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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18. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)
1. ผู้อ ํานวยการสํานักหอสมุด
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์
3. ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
9. รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู ้ เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.นันทริยา ศาเอียม ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
2. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
3. นางสรวีย์ คิมแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
4. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 13.30 น.
ประธานทีปร ะชุ มกล่าวเปิดประชุม แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.-

ระเบียบวาระที 1 เรือง ประธานแจ้งให้ทีปร ะชุ มทราบ  (ไม่ มี)

ระเบียบวาระที 2 เรือง /2549
ประธานทีปร ะชุ มเ สนอใ ห้ คณะ กรรมกา รบร ิ หา รและปร ะสานง านว ิ ชากา รพิ จารณา รั บร อง รายงาน

การประชุม ครังที 8/2549 เมือว ั นที 28 กรกฎาคม 2549 ตามรายละเอียดในเอกสารทีเสนอต่ อที
ประชุม
ตามรายละเอียดในเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
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ระเบียบวาระที 3 เรือง สืบเนือง
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง เงือนไ ข
การย้ายสาขาวิชาไปคณะอืน เพือรอง รั บข ้ อบั งคั บมหา วิ ทยา ลั ยเ ชี ยงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2546 โดยมี

ระเบียบวาระที 4 เรือง เสนอเพือทร าบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที 5 เรือง เสนอเพือพิ จารณา
5.1 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 1 กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา
ที 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ

- GEOL 483 X-RAY FLUORESCENCE TECHNIQUE
FOR

ANALYSIS OF GEOLOGIC MATERIALS
3(2/2-1/3)

Pre: Fourth year standing and consent of the
instructor

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
12/2549 เมือว ั นที 20 มิถุนายน 2549 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอ

ต่ อ
ทีปร ะชุ ม

มีมติเห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา GEOL
483 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อ นุ มั ติ
ต่อไป โดยให้ปรับแก้ไข

1. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา

- “นักศึกษาสามารถ” ข้อ 1. และข้อ 2.
- ให้ตัดข้อความ “นักศึกษาสามารถ” ในข้อ 1. และข้อ 2. ออก
- ให้ปรับวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน

2)
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- ข้อ 4. แก้ไขเป็น “สเปกโทรมิเตอร์”
- ข้อ 5. แก้ไขเป็น “หลักการทํางานของสเปกโทรมิเตอร์แบบเอกซ์เรย์

ฟลูออเรสเซนซ์”
3) บรรยายข้อ 2. ถึงข้อ 8.

ลักษณะกระบวนวิชา และปรับแก้ไขคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาฉบับ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน

2. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ
1) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขคําว่า “Principle” เป็น “Principles”
2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. แก้ไขคําว่า “material” เป็น “materials”
3)

- ข้อ 3. แก้ไขเป็น “Principles of X-ray Fluorescence
(XRF)”

- ข้อ 5. แก้ไขเป็น “X-ray Fluorescence (XRF)
spectrometer operating principles”

5.2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 1 กระบวนวิชา

2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ
- IR 431 THE USA IN THE WORLD POLITICS

3(3/3-0/0)
Pre: IR 101

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ 3/2549 19 พฤษภาคม 2549

มีมติเห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา IR 431
2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติั

ต่อไป โดยให้ปรับแก้ไข
1. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย แก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3. เป็น

“นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลก โดยเฉพาะ
”

2. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ
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1) แก้ไขเป็น “The United State of America in the
World Politics” “USA IN WORLD
POLITICS”

2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3. ให้เติมคําว่า “region” ต่อท้ายคําว่า
“Thailand and Southeast Asia”

3) ข้อ 3. แก้ไขเป็น “Foreign Policy of the USA
since Colonial Period of the present time” และให้ตัดข้อ 3.1
ถึ งข้ อ 3.5 ออก ให้ป รับ

5.3 คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 1 กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา

ที 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป คือ
- ENGL 208 ENGLISH FOR MEDICAL STUDENTS

6(6/6-0/P)
Pre: ENGL 107

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวเป็นการรวมเนือหา กระบว นว ิ ชา ENGL 203 และ ENGL 205
เข้าเป็นวิชาเดียวกัน เพือใ ห้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ลงทะเบียนเรียนแทนกระบวนวิชาเดิม โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 6/2549 20
มิถุนายน 2549 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์นํากระบวนวิชากลับไปพิจารณา
2 กระบวนวิชา

เหมือนเดิม โดยแต่ละกระบวนวิชาให้มีจํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 2
กระบวนวิชาเข้าด้วยกันเป็นวิชาเดียว โดยมีจํานวนหน่วยกิตมากถงึ 6 หน่วยกิต จะเป็นการสร้าง
ความกดดันให้นักศึกษามากเกินไป

5.4 คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตามรายละเอียดดังนี

1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 15 กระบวนวิชา 1 ปีการศึกษา
2550 เป็นต้นไป ได้แก่ THAI 301, 307, 403, 404, 405, 406, 409,
324, 325, 326, 422, 423, 482, 483, 484
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2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 14 กระบวนวิชา 1 ปีการศึกษา
2550 เป็นต้นไป ได้แก่ THAI 210, 270, 302, 311, 371, 390, 399,
402, 420, 421, 470, 480, 481, 499

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์ 4/2549 11 เมษายน 2549

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา THAI 301, 307, 403, 406, 422
เสนอ 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา THAI 404, 405, 409, 324,
325, 326, 423, 482, 483, 484 1 ปีการศึกษา
2550
เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้
2.1 กระบวนวิชา THAI 404 ให้ปรับแก้ไขข้อความในคําอธิบายลักษณะ

กระบวนวิชา จากเดิม “การศึกษาวิเคราะห์ผู ้ฟัง” “การวิเคราะห์
ผู ้ฟัง”

2.2 กระบวนวิชา THAI 405 ให้ปรับแก้ไข
1) “ข้อ 3. การตีความ

การใช้ ๆ”
ลักษณะกระบวนวิชา

2) 3. ปรับข้อความให้สอดคล้องกับ

3) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก้ไขข้อความ จากเดิม
“Reading aloud with correct pronunciation”

“Reading with right pronunciation
according to orthography”

2.3 กระบวนวิชา THAI 409 ให้ปรับแก้ไข
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3. แก้ไขเป็น “พัฒนาทักษะทางภาษาตาม

”
2)

- ข้อ 4. แก้ไขเป็น “การพัฒนาทักษะทางภาษาตาม ”
-

กระบวนวิชาในทุกหัวข้อ
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3) แก้ไขเป็น “ 4”
ให้ปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย

2.4 กระบวนวิชา THAI 324 ให้ปรับแก้ไขข้อความในคําอธิบายลักษณะ
กระบวนวิชา จากเดิม “วิธีการวิเคราะห์ระบบเสียง” “วิธีการ
วิเคราะห์เสียง”

2.5 กระบวนวิชา THAI 325 ให้ปรับแก้ไข
1) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขข้อความจากเดิม “แนวทาง

การศึกษาวิเคราะห์ความหมายของคํา” “แนวทางการ
วิเคราะห์ความหมายของคํา”

2) ข้อ 2.1 แก้ไขเป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย
และคําในภาษาไทย”

2.6 กระบวนวิชา THAI 326 ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาฉบับ
ภาษาอังกฤษ ข้อ 3. เป็น “apply linguistic knowledge to
analyzing and interpreting Thai literary texts.”

2.7 กระบวนวิชา THAI 423 ให้ปรับแก้ไข
1) แก้ไขคําว่า “การสอนการเขียน” เป็น “การเขียน”
2) แก้ไขคําว่า “teaching of writing” เป็น “writing”

ปรากฏ
2.8 กระบวนวิชา THAI 482 ให้ปรับแก้ไข

1) เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย
- ลักษณะหน่วยกิต แก้ไขจากเดิม 3(3/3-0/0) เป็น 3(3/3-0/ฝ)
- คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขเป็น “บริบท

กับนักเขียนเอกของไทย ประเภท ลักษณะเด่น และความสําคัญของ
ผลงานของนักเขียนเอกของไทย”

- วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. แก้ไขคําว่า “นักเขียนเอกไทย” เป็น
“นักเขียนเอกของไทย”

-
ลักษณะหน่วยกิต

2) เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ
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- แก้ไขเป็น “Literary Works of the Great
Thai Writer” “LIT OF GREAT
THAI WRITER”

- ลักษณะหน่วยกิต แก้ไขเป็น 3(3/3-0/P)
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 1. แก้ไขเป็น “explain social

context relating to the great Thai writer”
- ข้อ 1. แก้ไขเป็น “Social context

relating to the great Thai writer”
2.9 กระบวนวิชา THAI 483 ให้ปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย

1) แก้ไขเป็น “วรรณกรรมบาล-ีสันสกฤตฉบับพากย์ไทย”
2)

- ข้อ 4. ให้แก้ไขเป็น “วรรณกรรมบาลีฉบับพากย์ไทย”
- ข้อ 5. ให้แก้ไขเป็น “วรรณกรรมสันสกฤตฉบับพากย์ไทย”
- ข้อ 5.1 ให้แก้ไขเป็น “วรรณกรรม ตํานาน พงศาวดาร และ

เทวปกรณ”์
2.10 กระบวนวิชา THAI 484 ให้ปรับแก้ไข

1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 3. แก้ไขเป็น “วิเคราะห์และวิจารณ์งาน
เลือกสรร”

2) ข้อ 3.4 แก้ไขคําว่า “เพศสถานะ” เป็น “เพศสภาวะ”
3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา THAI 270, 399, 485, 499 เสนอ

1 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป

4. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา THAI 210, 302, 323, 371,
390, 402, 420, 421, 471 และ 481 1 ปีการศึกษา
2550เป็นต้นไปและให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปรับแก้ไข

4.1 กระบวนวิชา THAI 210 ให้ปรับแก้ไข
1) ข้อ 5. แก้ไขเป็น “ลักษณะประโยค

และข้อความในภาษาไทย”
2) ข้อ 5. แก้ไขเป็น “Sentences

and discourse in Thai”
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4.2 กระบวนวิชา THAI 302 ให้ปรับแก้ไขเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย

1) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แก้ไขคําว่า “ ” เป็น “ความรู้
”

2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา
- ข้อ 1. แก้ไขคําว่า “ ” เป็น “ ”
- รวมวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. และ ข้อ 3.

“อ่านออกเสียง อ่านในใจ และอ่านงานประเภทต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”

3)
- ข้อ 1. แก้ไขคําว่า “ ” เป็น “
- ข้อ 1.4 แก้ไขเป็น “แนวการวิจารณแ์ละประเมินคุณค่าหนังสือ”
- ข้อ 4.4 แก้ไขเป็น “งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์” ส่วน

ภาษาอังกฤษแก้ไขเป็น “Advertisements and public relations”
- ข้อ 4.5 แก้ไขคําว่า “กวีนิพนธ์” เป็น “บทร้อยกรอง”

4.2 กระบวนวิชา THAI 323
1) ข้อ 2.2.2 แก้ไขเป็น “การใช้ภาษาใน

โฆษณาและประชาสัมพันธ์”
2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2. แก้ไขคําว่า “critique”

เป็น “criticism” THAI 302

4.3 กระบวนวิชา THAI 371 ให้ปรับแก้ไข
1)

- ข้อ 2. แก้ไขเป็น “พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศ”
- “การวินิจสาร” และ

“การวิพากษณ”์ ในข้อ 3.2 และข้อ 3.4 ตามลําดับ
2) ขอให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ ข้อ 2. และ

ข้อ 2. ให้สอดคล้องกัน
4.4 กระบวนวิชา THAI 390 ให้ปรับแก้ไข ดั

1) ให้ปรับแก้ไขลักษณะหน่วยกิต จาก 3(3/3-0/0) เป็น 3(3/3-0/ฝ)

ภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลมติชน
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2)
กับลักษณะหน่วยกิต

ขอให้ปรับแกไ้ขเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
ด้วย
4.5 กระบวนวิชา THAI 402

1) “ศิลปะการ
เขียนร้อยกรอง” และ “ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ์”

2) ข้อ 2.4 ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และข้อ 5.3 ใหพ้ิจารณา
“ฉันทลักษณ”์ หรือ “รูปแบบ” โดย

และให้ปรับแก้ไขเค้าโครง
กระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย

4.6 กระบวนวิชา THAI 420 และ THAI 421
ก่อน จาก “None” เป็น “THAI 210 or consent of the
instructor”

4.7 กระบวนวิชา THAI 471 ให้ปรับแก้ไข
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 2. และข้อ 3.

“ ” เป็น “วรรณกรรม ”
2) แก้ไขเป็น “Masterpieces of Thai

Literature”
3) ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ขอให้คณะ

4.8 กระบวนวิชา THAI 481 ให้ปรับแก้ไข
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาข้อ 2. ข้อ 2. ให้

เลือกใช้คําว่า “สังเขป” หรือ “โดยย่อ” อย่าง และให้
เหมือนกันในทุกกระบวนวิชา

2) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามเค้าโครงกระบวน
วิชาเดิม คือ “A study of forms, presentation
techniques, contents and themes of Thai versions
of selected masterpieces of world literature.”

3) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2. ขอให้พิจารณาเลือกใช้คํา
“Thai version” หรือ “into Thai”
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4) ข้อ 1.1 ให้แก้ไขคําว่า “centre”
เป็น“center”

สําหรับบทสรุปผู้บริหารและเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย

ระเบียบวาระที 6 เรืองอื นๆ
6.1 หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทีจะเ ปิ ดใ ช้ ในปี กา รศึ กษา 2550 ให้ส่งมายัง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในวันที 31 ตุลาคม 2549 เพือจะได้ นําไปจ ั ดพิ มพ์ ลงใน Bulletin
ทีจะใช้ แจกนั กศึ กษา ใหม่ เพือใ ห้ นักศึ กษา ใช้ ในกา รลงทะ เ บี ยนเ รี ยนต่ อไ ป

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางเทพพร สุคําวัง) (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ)์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


