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เริ่มประชุมเวลา 13.55 น. 
 ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. มติสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติหลักสูตร จ านวน 
6 หลักสูตร และให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป ดังนี ้
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2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) 
3) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) 
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) 
6) การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและ   ผัง

เมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 

 จากเดิม Bachelor of Science Program in Construction and Urban Management 
 เปล่ียนเป็น Bachelor of Science Program in Management of Construction and 

Urban 
 และเปลี่ยนชื่อปริญญาให้สอดคล้องกัน 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2551 

 ประธานท่ีประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2551 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขหน้า 5 มติข้อ 1. ของระเบียบ
วาระที่ 5.4 ให้ตัดข้อความ “ส่วนการรักษาสถานภาพ คือ การลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
เพื่อใช้บริการ” ออก 

 เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 1 กระบวนวิชา ต้ังแต่          ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 - FE 444 Sensors and Sensing Technology in Agro-Industry 3(3/3-0/0) 
  Pre: CHEM 226 

 โดยกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรม-เกษตร 
โดยการแจ้งเวียนเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา FE 444 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
และให้ปรับแก้ไขดังนี้ 

 1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา เนื่องจากกระบวนวิชานี้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
บรรยาย จึงขอให้คณะตัดข้อความ “กระบวนวิชานี้เป็นการบรรยาย…” ออก และให้แก้ไขฉบับภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

 2.  วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ให้เขียนแยกเป็นข้อ และให้เขียนเป็นเหตุผลเชิงพฤติกรรม ที่
สามารถวัดและประเมินได ้

 

5.2 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา ในส่วนของชื่อกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1          ปี
การศึกษา 2551 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 - LS 103 Access to Information Resources and Report Writing  3(3/3-0/0) 
  Pre: None; for non-major only 

 โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา LS 103 ตั้งแต่ภาค-การศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

5.3 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
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 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551       เป็นต้นไป 
ดังนี ้
 1. ปรับปรุงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา จ านวน 21 กระบวนวิชา ได้แก่ PHYS 107, 
108, 115, 116, 117, 118, 153, 155, 157, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 191, 193, 195 
ซึ่งกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2551 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2551 แล้ว 
 2. ปรับปรุงกระบวนวิชา ในส่วนของชื่อกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์
กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน 13 กระบวนวิชา ได้แก่ MATH 100, 103, 104, 111, 112, 161, 
162, 171, 172, 203, 261, 362, 363 ซึ่งกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 

 1. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา จ านวน 21 กระบวนวิชา ได้แก่ 
PHYS 107, 108, 115, 116, 117, 118, 153, 155, 157, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
191, 193, 195 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 13 กระบวนวิชา ได้แก่ MATH 100, 103, 104, 
111, 112, 161, 162, 171, 172, 203, 261, 362, 363 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1             ปีการศึกษา 2551 
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดย     ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การ
ก าหนดชื่อกระบวนวิชาของแต่ละกระบวนวิชาไม่ส่ือให้เห็นถึงเนื้อหาสาระของกระบวนวิชา หากเป็นไปได้คณะ
ควรพิจารณาก าหนดชื่อกระบวนวิชาให้ส่ือความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น 

  

5.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรม- 
 ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรม -ศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย พ.ศ. 2551) โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
 1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 
เป็นต้นไป ดังนี ้
  1) ARCT 335 Architectural Responses to Tropical Climatic Change 3(2/2-1/2) 
   Pre: ARCT 211 and ARCT 311; or ARCT 214 and ARCT 321 
  2) ARCT 462 Critical Regionalism and the Architecture of Place 3(3/3-0/0) 
   Pre: ARCT 311 and ARCT 314 
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  2. ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรวิทยา-ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) ต้ังแต่       ปีการศึกษา 
2551 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1) โครงสร้างหลักสูตร ข้อ 2.2.2 วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ บรรจุกระบวนวิชา    เปิด
ใหม่จ านวน 2 กระบวนวิชา ได้แก่ ARCT 335 และ ARCT 462 เป็นวิชาเอกเลือก เนื่องจากเนื้อหาของท้ัง 2 
กระบวนวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและวิกฤติด้านพลังงานในปัจจุบัน 
 2) แผนก าหนดการศึกษา มีการย้ายกระบวนวิชา ARCT 381 จากภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี
ท่ี 3 ไปไว้ในภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3 เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่าง       ฤดูฝนและฤดู
หนาว ในกรณีท่ีจะต้องไปสร้างอาคารในชนบทจะท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ประกอบกับนักศึกษาต้องออกค่าย
ลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างจริง เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ถ้าเรียนในภาคฤดูร้อน จะได้ไม่รบกวนเวลาเรียนของ
กระบวนวิชาอื่นๆ ในภาคการศึกษาปกติ ท าให้นักศึกษามีเวลาออกแบบอาคารและมีเวลาเตรียมงานเพื่อใช้ในการ
ฝึกงานก่อสร้างมากขึ้น 

 ซึ่งรายละเอียดกระบวนวิชาเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงดั งกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2551 ตาม
รายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ARCT 335 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 2. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา ARCT 462 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1    ปี
การศึกษา 2551 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปรับแก้ไข
ดังนี้ 
  1) ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ให้แก้ไขเป็น “วิกฤติลักษณะเฉพาะภูมิภาคและสถาปัตยกรรม
แห่งถ่ิน” 
  2) เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาไทย ให้คณะทบทวนเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งระหว่าง “ถ่ิน” หรือ 
“พื้นถ่ิน” ให้สอดคล้องกันทุกที่ที่ปรากฏ 

 3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร- 
 บัณฑิต พ.ศ. 2551 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา  สัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
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ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันท่ี        8 พฤษภาคม 2551 
เพื่อปรับข้อบังคับให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันท่ี    7 มีนาคม 2551 ครั้งท่ี 
8/2551 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ว่าด้วย
การศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยให้คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันด าเนินการปรับแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกันก่อนน าเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาต่อไป 

 
5.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร- 
 บัณฑิต พ.ศ. 2551 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา  ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ซึ่ง (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันท่ี 25 
มีนาคม 2551 และการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะทันต-แพทยศาสตร์ และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2551 เพื่อปรับข้อบังคับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ว่าด้วย
การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยให้คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันด าเนินการปรับแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกันก่อนน าเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาต่อไป 

 
5.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ. 2551 

 คณะแพทยศาสตร์ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันท่ี         8 พฤษภาคม 2551 
เพื่อปรับข้อบังคับให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านคว ามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันท่ี          15 พฤษภาคม 2551 ตาม
รายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ว่าด้วย
การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยให้คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต-แพทยศาสตร์ และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันด าเนินการปรับแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกันก่อนน าเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาต่อไป 
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5.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2551 

เนื่องจากเวลาล่วงเลยมามากแล้ว ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปใน
การประชุมครั้งต่อไป 

 

5.9 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทจิตวิทยา 

 คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทจิตวิทยา ส าหรับนักศึกษาท่ัวไป โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2551 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

  จากเดิม 
   วิชาโทจิตวิทยา  ให้เลือกเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้.- 

1. ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาของสาขาวิชาจิตวิทยา ยกเว้น
กระบวนวิชา PSY 110 

2. นักศึกษาท่ีเรียนกระบวนวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาแกนในหลักสูตร
สาขาวิชาใดๆ แล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจิตวิทยาอื่นๆ อีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 เปล่ียนเป็น 
  วิชาโทจิตวิทยา ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาของสาขาวิชา
จิตวิทยา ยกเว้นกระบวนวิชา PSY 110 

 โดยการปรับปรุงวิชาโทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทจิตวิทยา ส าหรับนักศึกษาทั่วไป ตามที่
เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป และให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5.10 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา ในส่วนของเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป จ านวน 7 กระบวนวิชา ดังนี้ 

 1. GEOL 417 Geology of Southeast Asia 
  จากเดิม Pre: GEOL 218 
  เปล่ียนเป็น Pre: GEOL 218; or GEOL 415 or concurrent 

 2. GEOL 421 Tectonics 
  จากเดิม Pre: GEOL 344 and GEOL 356 
  เปล่ียนเป็น Pre: GEOL 344; and GEOL 356 or GEOL 358 

 3. GEOL 451 Micropalaeontology 
  จากเดิม Pre: GEOL 252 
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  เปล่ียนเป็น Pre: GEOL 252 or GEOL 253 

 4. GEOL 464 Petroleum Geology 
  จากเดิม Pre: GEOL 356 
  เปล่ียนเป็น Pre: GEOL 356 or GEOL 358 

 5. GEOL 476 Subsurface Geology 
  จากเดิม Pre: GEOL 324 and GEOL 356 
  เปล่ียนเป็น Pre: GEOL 324; and GEOL 356 or GEOL 358 

 6. CHEM 236 Quantitative Analysis 
  จากเดิม Pre: CHEM 104 or CHEM 111 
  เปล่ียนเป็น Pre: CHEM 104 or CHEM 111 or CHEM 151 

 7. CHEM 239 Quantitative Analysis Laboratory 
  จากเดิม Pre: CHEM 108 or CHEM 115; and concurrent to CHEM 236 
  เปล่ียนเป็น Pre: CHEM 108 or CHEM 115 or CHEM 157; and concurrent to  
    CHEM 236 

 ซึ่งกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2551 และครั้งท่ี 7/2551 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2551 แล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 7 กระบวนวิชา ได้แก่ 
GEOL 417, 421, 451, 464, 476; CHEM 236, 239 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
    
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  (ไม่มี) 

เลิกประชุมเวลา 16.50 น. 
 
(ลงนาม) เทพพร  สุค าวัง 
 (นางเทพพร  สุค าวัง) 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


