
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครั้งที่  7/2551

วันศุกรที่ 2  พฤษภาคม  2551
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานอธิการบดี

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

ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พงษศักดิ์ แปนแกว รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
5. อ.จุฑารัตน บวรสิน เลขาธิการสภาอาจารย กรรมการ
6. อ.เฉลิมพล คงจิตต อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ
7. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ
10.ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ
11.รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
12.ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ
13.ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ
14.อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
15.ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ
16.นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
17.นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
18.อ.ดร.กิตติธน ยงประพัฒน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร
19.น.ส.พันธุระวี สุจริตกุล หัวหนางานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
20.อ.กันต พูนพิพัฒน อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ คณะวิจิตรศิลป
21.อ.พิชญา สุมจินดา อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป
22.นางนวยนาฏ เดือนจันทร นักวิชาการศึกษา 6 งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร
23.อ.สิริภัทร ขาวมีชื่อ อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
24.อ.กวิน วองวิกยการ หัวหนาสํานักงานปริญญาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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25.นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
26.นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น)
1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5. รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
6. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
7. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551

ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอ        
ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขขอความในหนา 7 
บรรทัดที่ 9 จากเดิม “…ใหแตงตั้ง...” เปน “…ใหคณะแตงตั้ง...”

เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง

3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร 
พ.ศ. 2551

คณะสัตวแพทยศาสตรไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม
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รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร ขอถอนการพิจารณาระเบียบวาระนี้
ออกไปกอน โดยขอนําไปหารือรวมกันระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะ
ทันตแพทยศาสตร เพื่อปรับแกไขใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร 
พ.ศ. 2551

คณะทันตแพทยศาสตรไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาทันตแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร ขอถอนการพิจารณาระเบียบวาระนี้
ออกไปกอน โดยขอนําไปหารือรวมกันระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะ
ทันตแพทยศาสตร เพื่อปรับแกไขใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษารหัสประจําตัว 50... ทุกคน ยกเวนคณะ
แพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร นั้น

เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึง
ไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการกําหนดจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรสูงกวาเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
กําหนดจํานวนหนวยกิตโดยระบุเหตุผลใหชัดเจน และควรปรับจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชาให
สอดคลองกับจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรดวย เนื่องจากปจจุบันเมื่อนับรวมจํานวนหนวยกิต 
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ของแตละหมวดวิชาแลว มีจํานวนมากกวาจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ระบุไว ประธาน         
ที่ประชุมจึงขอใหกรรมการทุกทานนํา (ราง) ประกาศฯ ฉบับดังกลาวกลับไปพิจารณาและนํามาหารือ
ในการประชุมครั้งตอไปอีกครั้งหนึ่ง

 

5.3 คณะวิจิตรศิลปขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา

คณะวิจิตรศิลปขอเปดสอนกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงกระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษา    
ที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ดังนี้

1. เปดสอนกระบวนวิชาใหม จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก PHTO 231, 416, 425 ซึ่ง
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไวอยางนอย 5 ป จํานวน 8 
กระบวนวิชา ไดแก PHTO 211, 241, 251, 252, 331, 345, 491 และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอง
ผานกอนของกระบวนวิชา PHTO 321

3. ปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอไมคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว 5 ป จํานวน 14 
กระบวนวิชา ไดแก PHTO 244, 332, 342, 346, 353, 355, 356, 360, 361, 443, 447, 457, 
490, 492

โดยกระบวนวิชาเปดใหมและปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ วิจิตรศิลป ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549

4. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 9 กระบวนวิชา ไดแก ARTH 200, 201, 300, 301, 
302, 303, 400, 401, 402 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิจิตรศิลป ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา ไดแก PHTO 231, 416, 
425 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามที่เสนอ และ
ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 14 กระบวนวิชา ไดแก PHTO 244, 
332, 342, 346, 353, 355, 356, 360, 361, 443, 447, 457, 490, 492 โดยไมคง        
รหัสกระบวนวิชาเดิมไว 5 ป และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551   
เปนตนไป ตามที่เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 9 กระบวนวิชา ไดแก ARTH 200, 201, 
300, 301, 302, 303, 400, 401, 402 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1              
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามที่เสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป
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4. ใหยกเลิกการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 8 กระบวนวิชา ไดแก PHTO 211, 
241, 251, 252, 331, 345, 491 และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา
PHTO 321 โดยใหคณะเสนอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลาวมาพรอมกับการปรับปรุงหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ

5.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัย

เพื่อใหเปนไปตามนัยแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 ขอ 14.2 ความวา “การลงทะเบียนใชบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียน
กระบวนวิชาใดๆ แตในภาคการศึกษานั้น ประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาคนควา 
หรือทํากิจกรรมอื่นใด ใหดําเนินการลงทะเบียนใชบริการ และชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย” สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีและ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอสังเกตดังนี้

1. การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาไมได
ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แตในภาคการศึกษานั้น ประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัย ใน
การศึกษาคนควา หรือทํากิจกรรมอื่นใด สวนการรักษาสถานภาพ คือ การลงทะเบียนเรียนทุก
กระบวนวิชาที่ตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการ

2. การลงทะเบียนเพื่อใชบริการ ใหนักศึกษาชําระคาลงทะเบียนตามรายการดังนี้
1) คาลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ
2) คาบํารุงมหาวิทยาลัย (ยกเวน)
3) คาบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ยกเวน)
4) คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ยกเวน)
5) คาบํารุงหองสมุด 500 บาท
6) คาเทคโนโลยีสารสนเทศ  400 บาท
7) คาบํารุงสุขภาพ  100 บาท
8) คาธรรมเนียมระบบทางกายภาพฯ (ยกเวน)
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ

6.1 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอหารือกรณีการจัดพิมพคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี
(มช. 38) ประจําปการศึกษา 2551

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษารายงานวา ขณะนี้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษากําลัง
ดําเนินการจัดพิมพตนฉบับคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี (มช. 38) เพื่อเผยแพรใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคน ที่จะเขาศึกษาในปการศึกษา 2551 รายละเอียดในคูมือดังกลาวประกอบดวย ขอมูล
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่นักศึกษาจําเปนตองทราบ หลักสูตร 
และคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ซึ่งขอมูลหลักสูตรที่จัดพิมพนั้นจะตองเปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว  และบางหลักสูตรอาจอยูระหวางนําเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

แตเนื่องจาก สกอ. ไดสงหลักสูตรคืนใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจัดกระบวนวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนหลายหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอหารือที่ประชุมดังนี้

1. หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวและอยูระหวางการเสนอ สกอ. พิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบ จะตองจัดพิมพลงใน มช. 38 ประจําปการศึกษา 2551 หรือไม หาก
จัดพิมพแลว สกอ. ไมรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรโดยสงหลักสูตรใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวน กรณีเชนนี้จะสงผลกระทบตอนักศึกษาหรือไมอยางไร

2. การจัดพิมพ มช. 38 จะตองรีบปดขอมูลและแกไขตนฉบับสงใหโรงพิมพโดยดวน เพื่อให
พิมพเสร็จทันแจกนักศึกษาในวันรายงานตัว และสงใหคณะ ภาควิชา และอาจารยที่ปรึกษาภายในสิ้น
เดือนพฤษภาคม โดยมีจํานวนพิมพประมาณ 9,000 เลม  ใชงบประมาณในการจัดพิมพประมาณ 
200,100 บาท แตเนื่องจากขณะนี้ยังมีหลักสูตร กระบวนวิชา ประกาศ และขอบังคับวาดวยการศึกษา ที่
จะมีผลบังคับใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 แตยังอยูในขั้นตอนการเสนอพิจารณาอีกเปน
จํานวนมาก ทําใหไมสามารถปดตนฉบับเพื่อสงโรงพิมพได ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
ระบบ MIS ดานหลักสูตรแลว จึงขอหารือถึงความเปนไปไดในการยกเลิกการจัดพิมพ มช. 38 ตั้งแต      
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหอาจารย นักศึกษา คณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ download ขอมูล 
มช. 38 จากเว็บไซตของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเรียกดูขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชาจาก
ระบบ MIS 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ใหความเห็นวา อํานาจในการอนุมัติหลักสูตร
สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตรเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงควรจัดพิมพ
รายละเอียดหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ลงใน มช. 38 ปการศึกษา 2551
แมวาหลักสูตรนั้นจะอยูระหวางการเสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรก็ตาม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหยกเลิกการจัดพิมพคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี (มช.38) ตั้งแตปการศึกษา 

2551 เปนตนไป โดยใหคณะบันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว ในฐานขอมูลของระบบ CMU MIS ดานหลักสูตร
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2. คณะจะตองบันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และกระบวน-
วิชาที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ลงในฐานขอมูลของระบบ CMU MIS ตามมติที่มหาวิทยาลัยได
แจงกลับไปใหคณะรับทราบ และแจงผลการปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยเสนอผานสํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจะไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการทราบ
ตอไป

3. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกไขระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และประสานงานวิชาการ โดยเพิ่ม “ระเบียบวาระที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม” เพื่อรายงาน
ผลการปรับแกไขขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชาในฐานขอมูลระบบ CMU MIS ใหที่ประชุมทราบ

4. ใหสํานักพัฒนาคุณภาพแจงเวียนแนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคณะและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ และใหนําขอมูลที่เคยจัดพิมพลงใน มช. 38 เสนอบนเว็บไซตของสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

5. ใหคณะดําเนินการดังนี้
5.1 แจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ
5.2 ใหเจาหนาที่ของคณะบันทึกขอมูลหลักสูตร/กระบวนวิชาตามที่สภามหาวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และใหคณบดี หรือรองคณบดีฝายวิชาการตรวจสอบและรับรองความถูกตอง
ของขอมูล แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

(ลงนาม) เทพพร  สุคําวัง (ลงนาม) พงษศักดิ์  แปนแกว
(นางเทพพร  สุคําวัง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  แปนแกว)

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูบันทึกรายงานการประชุม


