
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที ่ 17/2550 

วันศุกรที ่ 9  พฤศจิกายน  2550 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานอธิการบดี 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5. อ.สิริภัทร ขาวมีช่ือ อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
7. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
10. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
12. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. อ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
14. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
15. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
16. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
17. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
18. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
19. ผศ.ดร.ฤตินันท สมุทรทัย ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
20. อ.ดร.สุภารัตน วังศรีคูณ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
21. ผศ.อัญชลี เสริมสงสวัสดิ ์ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร 
22. อ.ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร 
23. อ.สาคร เรือนไกล อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร 
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24. นางจิตราภรณ อุตตโม หัวหนางานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
25. นายวรากร คิดคํานวณ นักวิชาการคอมพิวเตอร สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
27. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประธานสภาอาจารย 
3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย 
6. รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
8. รองคณบดี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
9. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ว 1378 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 

2550 แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการแจงขอมูลการเปด-ปดหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน 
อุดมศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี ้

1. หลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัต ิ เพ่ือพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตรและเสนอใหสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนั้นตอไป 

2. หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหปดการจัดการเรียนการสอน
แลว จะตองแจงมติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพ่ือท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะไดดําเนินการปรับฐานขอมูลหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบและดําเนินการ
ตอไป 

3. สถาบันอุดมศึกษาไมควรเปดสอนหลักสูตรใดๆ กอนท่ีสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติหรือเห็นชอบ
การเปดสอนหลักสูตรนั้น 
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2. ความคืบหนาการดําเนินการปรับแกไขฐานขอมูลดานหลักสูตรใน CMU MIS 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 16/2550 เม่ือวันท่ี     

5 ตุลาคม 2550 ไดมอบหมายใหทุกคณะ/วิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชาใน
ระบบ CMU MIS ใหครบถวนสมบูรณ เพ่ือทางสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดดําเนินการปด
ฐานขอมูลในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 โดยใหสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกผูท่ีมีหนาท่ีจัดการฐานขอมูลหลักสูตรของแตละคณะ ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 นั้น 

ผูแทนจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดรายงานความคืบหนาในเร่ืองดังกลาวใหท่ีประชุม
ทราบวา ทางสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําสรุปผลการปรับแกไขขอมูลของแตละคณะภายหลัง
จากท่ีไดทําการปดฐานขอมูลของภาคการศึกษาท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว ปรากฏวา 
มีขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชาอีกจํานวนมากท่ียังไมครบถวนสมบูรณ ซ่ึงทางสถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศจะสรุปผลแจงไปยังทุกคณะเพ่ือใหดําเนินการปรับแกไขและบันทึกขอมูลกระบวนวิชาเปดใหม
และปรับปรุงท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 เพ่ิมเติมลงในระบบ
ฐานขอมูล CMU MIS ของภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 ใหถูกตองสมบูรณตอไป  
 
3. การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปการศึกษา 2553 

สํานักงานเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมีหนังสือแจงวา ท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทยไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหมประสานงานกับคณบดีในสังกัดเพ่ือดําเนินการพิจารณา
ในเร่ืองการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปการศึกษา 2553 โดยขอใหสง
ขอมูลการใหคาน้ําหนัก GAT และ PAT ใหท่ีประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยภายในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2550 แตเนื่องจากเร่ืองดังกลาวจําเปนจะตองมีการหารือรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีเก่ียวของใน
แตละสาขาวิชา และรวมท้ังองคกรวิชาชีพตางๆ ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถแจงผลการพิจารณาใหท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ประธานท่ีประชุมจึงรับจะนําเร่ืองดังกลาวไปหารือ
ในท่ีประชุมคณบดเีพ่ือรับฟงแนวคิดและหาขอสรุปรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือนําแจงท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยทราบในขั้นตนตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่16/2550 
 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุมคร้ังท่ี 16/2550 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะใหปรับแกไขรายงานการประชุมดังนี ้
 1. หนา 4 บรรทัดที ่2 ใหตัดขอความ “(ไมม)ี” ออก 
 2. หนา 6 บรรทัดที ่ 6 นับจากดานลางขึ้นมา ใหปรับแกไขขอความ จากเดิม “...แต
ปรากฏวาไมไดรับความรวมมือจากคณะตางๆ เทาที่ควร” เปน “แตปรากฏวาขอมลูใน CMU MIS 
ดานหลักสูตรยังไมสมบูรณ” 
 เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 



 -4- 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม 
 คณะเกษตรศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 4 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษา 
ท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังนี ้
 1. AEC 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 3(3/3-0/0) 
  Pre: AEC 200 or AEC 201 
 2. AEC 371 Sufficiency Economy Path Way 3(3/3-0/0) 
  Pre: Third year standing 
 3. AEC 417 Innovation in Agricultural Logistics Management 3(3/3-0/0) 
  Pre: AEC 317 
 4. AEC 419 Strategic Management for Agriculture 3(3/3-0/0) 
  Pre: Fourth year standing 

 โดยกระบวนวิชาเปดใหมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
เกษตรศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2550 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก AEC 417, 419 
โดยใหมีผลบงัคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก AEC 
317, 371 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  โดยใหปรับแกไขดังนี้ 

  2.1 กระบวนวิชา AEC 317 
   1) ใหคณะพิจารณาทบทวนการใชคําวา “หวงโซมูลคา” และ “Value Chain” ใน
ช่ือกระบวนวิชา เนื่องจากในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงคกระบวนวิชา และเนื้อหา 
กระบวนวิชา มีการกลาวถึงคําวา “หวงโซอุปทาน” และ “Supply Chain” หลายแหง ที่ประชุมจึงขอให
คณะพิจารณาใชช่ือกระบวนวิชาใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาของกระบวนวิชาดวย 
   2) วัตถุประสงคกระบวนวิชาใหแกไขเปนดังนี ้
    “1. อธิบายการจัดการระบบหวงโซมูลคาสินคาเกษตร 
      2. บอกแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกสินคาเกษตรและลด 
     ตนทุนผานการจัดการหวงโซอุปทาน เพื่อระบบมูลคาเกษตร” 
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   3) เนื้อหากระบวนวิชาขอ 12. ขอยอยที ่ 5. จากเดิม “ชมพูในไตหวัน” เปน           
“พืชไมผลเศรษฐกิจในประเภทคูคาที่สําคัญ” เนื่องจากในอนาคตอาจมีพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ไดรับความนิยม 

  2.2 กระบวนวิชา AEC 371 

   1) ใหคณะพิจารณาทบทวนการใชคําวา “Path Way” ในช่ือกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกับคําวา “วิถี” ในช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยดวย 

   2) เงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชาในเคาโครงกระบวนวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหปรับแกไขเปน “สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3” และ “For third year standing” 

 
5.2 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีตองผานกอน จํานวน 4 
กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. EDHE 412 Teaching Strategies in Home Economics Education 2(1/1-1/P) 
  จากเดิม Pre:  EDHE 489 
  เปลี่ยนเปน Pre:  EDHE 489 or consent of the instructor 
 2. EDHE 415 Management and Enrichment of Child Development 
    in Childcare Center 3(2/2-1/P) 
  จากเดิม Pre:  Fourth year standing major only 
  เปลี่ยนเปน Pre:  Fourth year standing or consent of the instructor 
 3. EDHE 417 Practicum in Home Economics 3(0/0-3/P) 
  จากเดิม Pre:  Fourth year standing 
  เปลี่ยนเปน Pre:  Fourth year standing or consent of the instructor 
 4. EDHE 423 Teaching Strategies in Food and Nutrition 2(1/1-1/P) 
  จากเดิม Pre:  EDHE 489 
  เปลี่ยนเปน Pre:  EDHE 489 or consent of the instructor 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอตอท่ีประชุม 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา EDHE 412, 
415, 417, 423 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 2550     
เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขเหตุผลการปรับปรุง
กระบวนวิชาใหเขาใจงายและมีความชัดเจนมากขึ้น และใหแกไขเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 
EDHE 415, 417 เปน “For fourth year standing or consent of the instructor” 
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5.3 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา  
 คณะแพทยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา ตั้งแตภาค-
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม เปนกระบวนวิชาเอกเลือกสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร-
บัณฑิต จํานวน 8 กระบวนวิชา ไดแก ANAT 392; MED 480, 481, 482; PHCO 393, 394; PHSO 
392 และ FMED 494 โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะมีการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้น S และ U 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ไดแก OPH 491, 591, 691 และ   
PATH 391 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหมและปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2550 
 3. ปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ 
  - PHSO 231 Physiology for Associated Medical Sciences Students 
  จากเดิม สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิค 
  เปลี่ยนเปน สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13/2550 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ไดแก PHCO 393, 394; 
PHSO 392 และ FMED 494 โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้น S และ U ตามที่
เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ไดแก ANAT 
392; MED 480, 481, 482 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551     
เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหปรับแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 ขอ 
11.1.3.2 ความวา “การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ไดแกการเรียนปฏิบัติในหองทดลอง การเรียนกลุม
ยอย การเรียนรูดวยตนเองใหกําหนด 2-3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติระหวาง 30-
45 ช่ัวโมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต” 
 3. ที่ประชุมมีขอสังเกตเก่ียวกับระยะเวลาในการแจงเวียนเนื้อหากระบวนวิชาซ้ําซอนของ
กระบวนวิชาเปดใหม เนื่องจากปจจุบันมีการเปดสอนกระบวนวิชาเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหมีการ
ซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชามากขึ้น แตระยะเวลาในการแจงเวียนใหแตละคณะพิจารณาความ
ซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชาในปจจุบันคือ 7 วันทําการ ซึ่งบางคร้ังอาจารยผูสอนกระบวนวิชาอาจมี
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ภาระงานอ่ืนๆ จึงไมสามารถตรวจสอบความซ้ําซอนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด รองคณบดีฝาย
วิชาการ คณะการสื่อสารมวลชนจึงเสนอใหมีการพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในการแจงเวียนการพิจารณา
ความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชาใหมากกวาเดิม 
 4. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ไดแก OPH 491, 591, 
691 และ   PATH 391 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 
เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

     5. เห็นชอบการปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ PHSO 231 
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 

5.4 คณะวิจิตรศิลปขอปดสอนกระบวนวิชาและปรับปรุงกระบวนวิชา  

 คณะวิจิตรศิลปขอปดสอนและปรับปรุงกระบวนวิชา เพ่ือเตรียมรองรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรายละเอียดดังนี ้

 1. ปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 9 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
เปนตนไป ไดแก PHOT 324, 333, 446, 447, 455, 456, 457, 490, 492 โดยขอไมคงรหัสกระบวน-
วิชาเดิมไว 
 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 18 กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2551 เปนตนไป ไดแก PHOT 202, 210, 211, 242, 243, 315, 321, 322, 331, 332, 344, 353, 
354, 360, 361, 416, 417, 418 

 กระบวนวิชาปดสอนและปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิจิตรศลิป ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 และคณะวิจิตรศิลปแจงวา การ
ปดสอนและปรับปรุงกระบวนวิชาไมสงผลกระทบตอนักศึกษา เนื่องจากไดตรวจสอบแลวไมปรากฏวามี
นักศึกษาตกคางในกระบวนวิชาดังกลาว ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ทีป่ระชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. เห็นชอบการปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 9 กระบวนวิชา ไดแก PHOT 324, 333, 
446, 447, 455, 456, 457, 490, 492 โดยไมคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว ตามที่เสนอ โดยใหม ี
ผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 18 กระบวนวิชา ไดแก PHOT 202, 210, 
211, 242, 243, 315, 321, 322, 331, 332, 344, 353, 354, 360, 361, 416, 417, 
418 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
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5.5 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทจิตวิทยา สําหรับนักศึกษาทั่วไป  
 คณะมนุษยศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทจิตวิทยา สําหรับนักศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และเพ่ือให
นักศึกษาไดมีอิสระในการเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความสนใจ โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 
2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 จากเดิม กําหนดใหเลือกเรียนตามเงื่อนไขดังนี ้

1. นักศึกษาท่ีเรียนกระบวนวิชา PSY 103 เปนวชิาศึกษาท่ัวไป ใหเรียน
กระบวนวิชา PSY 203, 207, 309 และเลือกเรียนกระบวนวิชาจิตวิทยา
อ่ืนๆ อีก 6 หนวยกิต รวมหนวยกิตในกลุมวิชาโท ท้ังหมดไมนอยกวา 15 
หนวยกิต หรือ 

2. นักศึกษาท่ีไมไดเรียนกระบวนวิชา PSY 103 เปนวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเรียน
กระบวนวิชา PSY 103, 203, 207, 309 และเลือกเรียนกระบวนวิชา
จิตวิทยาอ่ืนๆ อีกไมนอยกวา 6  หนวยกิต หรือ 

3. นักศึกษาท่ีเรียนกระบวนวิชา PSY 203 เปนวิชาบังคับพ้ืนฐาน หรือวิชาแกน
ของวิชาเอกแลว ใหเรียนกระบวนวิชา PSY 207, 309 และเลือกเรียน
กระบวนวิชาจิตวิทยาอ่ืนๆ อีก ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

 เปลี่ยนเปน กําหนดใหเลือกเรียนตามเงื่อนไขดังนี ้
1. ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาของสาขาวิชา

จิตวิทยา ยกเวนกระบวนวิชา PSY 110 
2. นักศึกษาท่ีเรียนกระบวนวิชาจิตวิทยาเปนวิชาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาแกนใน

หลักสูตรสาขาวิชาใดๆ แลว ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาจิตวิทยาอ่ืนๆ อีก     
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ซ่ึงการปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอ      
ท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทจิตวิทยา สําหรับนักศึกษาทั่วไป 
ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

 
5.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน (เพิ่มเติมคร้ังที ่4)  

 ดวยคณะมนุษยศาสตรไดมีการเปดสอนกระบวนวิชา JA 111 และ 112 ตั้งแตภาค-
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุน และนักศึกษานอกสาขา-
วิชาเอก โดยเปนการปรับเนื้อหาบางสวนมาจากกระบวนวิชา JA 103 และ 104 ซ่ึงคณะจะดําเนินการ       
ปดสอนในอนาคตหากตรวจสอบแลวพบวาไมมีนักศึกษาตกคาง แตเนื่องจากปจจุบันมีบางหลักสูตร เชน 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตร
นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน  ไดบรรจุกระบวนวิชา JA 103 และ 
104 ไวในกลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ทําใหสงผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 
 คณะมนุษยศาสตรจึงเสนอขอเทียบแทนกระบวนวิชาภาษาญี่ปุน โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับที่ กระบวนวิชาเดิม กระบวนวิชาใหม 
1. JA 103 Fundamental Japanese I 3(2/2-1/3) JA 111 Basic Japanese I 3(3/3-0/P)
2. JA 104 Fundamental Japanese II 3(2/2-1/3) JA 112 Basic Japanese II 3(3/3-0/P)

 โดยกระบวนวิชาเดิมและกระบวนวิชาใหม สามารถใชเทียบแทนกันไดท้ัง 2 ทาง และการ  
เทียบแทนกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร โดยการ
แจงเวียนตามหนังสือท่ี ศธ 0515(07.0)/บก 2492 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 

 ท้ังนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง 
กระบวนวิชาท่ีใชแทนกัน (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4) โดยระบุการเทียบแทนกระบวนวิชาตามท่ีคณะมนุษยศาสตร
เสนอ ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง 
กระบวนวิชาที่ใชแทนกัน (เพิ่มเติมคร้ังที ่ 4) ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 
2550 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป 

 
5.7 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา ปดสอนกระบวนวิชา 
 และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
 2551)  

 คณะมนุษยศาสตรขอเปดสอนกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา ปดสอนกระบวนวิชา 
และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ดังนี ้
 1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 19 กระบวนวิชา ไดแก ENGL 118, 211, 212, 
218, 234, 281, 315, 341, 362, 381, 415, 418, 423, 447, 461, 463, 464, 467, 472 ตั้งแต     
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 27 กระบวนวิชา ไดแก ENGL 111, 112, 230, 231, 
250, 314, 318, 320, 330, 352, 353, 354, 355, 358, 419, 421, 422, 425, 440, 441, 443, 
444, 445, 446, 458, 471, 489 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
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 3. ปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 25 กระบวนวิชา ไดแก ENGL 221, 222, 232, 317, 
420, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 442, 452, 460, 462, 465, 466, 468, 
469, 470, 478, 479 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยขอคงรหัสกระบวนวิชา
เดิมไว 5 ป 

 4. ปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551) โดยยกเลิกการกําหนดใหนักศึกษาเลือกสายวิชาเอกท้ัง 3 สาย คือ สายภาษาศาสตร สายวรรณคดี 
และสายทักษะภาษาอังกฤษ และเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกเลือกโดยอิสระ เพ่ือสงเสริม
การบูรณาการความรูตามความสนใจ และความถนัดอยางเต็มท่ี และขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 
2551 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้

 4.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร มีการปรับเปล่ียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
และหมวดวิชาเฉพาะ ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลงจากเดิม 144 หนวยกิต เปน 141 
หนวยกิต 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 36 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 36 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 21 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 6 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 99 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน   27 หนวยกิต  2.1 วิชาแกน   27 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 51 หนวยกิต  2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  33 หนวยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  36 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  2.3 วิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 4.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาของทุกช้ันปใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสราง
หลักสูตร 
 โดยกระบวนวิชาเปดใหม กระบวนวิชาปรับปรุง กระบวนวิชาปดสอน และรายละเอียดการ
ปรับปรุงหลักสูตร ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร ในคราวประชุมวาระ
พิเศษ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 19 กระบวนวิชา ไดแก ENGL 118, 
211, 212, 218, 234, 281, 315, 341, 362, 381, 415, 418, 423, 447, 461, 463, 
464, 467, 472 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551    
เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี ้ ที่ประชุมมีขอสังเกตวา             
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บางกระบวนวิชามีเนื้อหาในเชิงของการฝกปฏิบัติ แตกําหนดหนวยกิตของกระบวนวิชาเปนแบบ
บรรยาย คณะจึงควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการเขียนหนวยกิตของกระบวนวิชาใหสอดคลองกับ
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เชน อาจกําหนดเปน 3(3/3-0/ฝ) และแกไขการเขียนจํานวน
ช่ัวโมงบรรยายและฝกปฏิบัติของเนื้อหากระบวนวิชาในแตละหัวขอใหสอดคลองกัน 
   ในกรณีที่มีจํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติไมครบ 1 หนวยกิต ใหระบุจํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติ
ตามจริง และกําหนดจํานวนหนวยกิตเปน 0 หนวยกิต เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียน   
การสอนตามความเปนจริง 
 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 27 กระบวนวิชา ไดแก ENGL 111, 112, 
230, 231, 250, 314, 318, 320, 330, 352, 353, 354, 355, 358, 419, 421, 422, 
425, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 458, 471, 489 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับใช
ต้ังแตภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 
 3. เห็นชอบการปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 25 กระบวนวิชา ไดแก ENGL 221, 222, 
232, 317, 420, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 442, 452, 460, 
462, 465, 466, 468, 469, 470, 478, 479 และคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว 5 ป ตามที่เสนอ 
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 4. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ตามที่เสนอ และใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยใหปรับแกไขดังนี ้

  4.1 ตารางสรุปความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ขอ 23.4) ในสวนของการ
ดําเนินการแกไขของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควรปรับแกไขรูปแบบการเขียนใหเหมาะสม และให
ความรูสึกเชิงบวก เพื่อแสดงใหเห็นวาคณะไดตระหนักถึงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิ กรณีที่คณะไมอาจปรับแกไขตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิไดในขณะนี้ คณะอาจรับฟง
ความเห็นเพื่อจะนําไปปรับแกไขในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป 
  4.2 เนื่องจากหลักสูตรนี้เปดสอนเปนหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ ดังนั้น 
ขอใหระบุขอมูลรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและจํานวนรับนักศึกษาของหลักสูตรภาคพิเศษ แยกเปน
คนละชุดกับหลักสูตรภาคปกติ  
  4.3 บทสรุปผูบริหาร ขอ 12. ความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย ขอใหคณะระบุ
ขอมูลเชิงสถิติ เพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจากการระบุขอมูลในภาพกวาง อาจทําให
คณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาหลักสูตรเขาใจวา บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวนมาก มี
จุดออนในดานการวางแผนงานและไมสามารถวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบได 
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  ทั้งนี ้   ใหคณะมนุษยศาสตรประสานกับสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับแกไข
รายละเอียดของเลมหลักสูตรใหถูกตองกอนนําเสนอที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1 การพิจารณากําหนดสถานภาพของนักศึกษา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลขอหารือกรณท่ีีคณะมนุษยศาสตรไดตรวจสอบลําดับขั้นสะสม
เฉล่ียของนายปริวรรต  โสภารัตน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร รหัสประจําตัว 4401204 ปรากฏวา นักศกึษา
มีคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียต่ํากวา 1.75 ติดตอกันถึง 2 ภาคการศึกษาปกต ิ คือ ภาคการศึกษาท่ี 2              
ปการศึกษา 2549 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 แตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 
นั้น นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนจํานวน 3 กระบวนวิชา ตอมาไดขอถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับ
ขั้น W จํานวน 2 กระบวนวิชา และอีก 1 กระบวนวิชาไดรับอักษรลําดับขั้น U ซ่ึงไมมีผลตอการนํามา
คํานวณลําดับขั้นสะสมเฉล่ียแตอยางใด  
  ท้ังนี้ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ขอ 15 
และ 18 ระบุไวดังนี ้
  ขอ 15 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   15.11 อักษร S และ U จะไมถูกนํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
  ขอ 18 การพนสถานภาพนักศึกษา 
   18.8.3 หลังจากเรียนมาแลวสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีคาลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 1.75 ติดตอกันถึงสองภาคการศึกษา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงขอหารือมหาวิทยาลัยวา จากกรณีดังกลาวมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณากําหนดสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาเปนอยางไร เพ่ือจะใชเปนบรรทัดฐานในการตัดสิน
สถานภาพนักศึกษาตอไป ดังนี ้
 1. ใหนักศึกษาพนสถานภาพตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ขอ 18.8.3 
 หรือ 2. ใหนักศึกษาคงสถานภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป โดยไมนับภาคการศึกษาท่ี 

1/2550 เปนภาคการศึกษาท่ีมีผลตอการพนสถานภาพนักศึกษา 
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนายปริวรรต โสภารัตน นักศึกษาคณะมนุษย-
ศาสตร รหัสประจําตัว 4401204 พนสถานภาพการเปนนักศึกษาตามความในขอ 18.8.3 ความวา 
“หลังจากเรียนมาแลวสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 1.75 
ติดตอกันถึงสองภาคการศึกษา” และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 17.40 น. 
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 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


