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วันศุกร์ที 27 มกราคม 2549
ณ  ห้องสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

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

ผู ้มาประชุม

1. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ

2. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
4. อ.จุฑารัตน์ บวรสิน ผู้แทนสภาอาจารย์ กรรมการ
5. รศ.เพชรรัตน์ โชติกอาภา ประธานร่างหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่

กรรมการ
6. รศ.วราภรณ์ ปัณณวลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย                        กรรมการ
7. ผศ.กรรณิการ์ ภู ่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
8. ผศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
9. อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมการ
10. รศ.เสน่ห์ ญาณสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์                     กรรมการ
11. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
12. อ.คมกฤต เล็กสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์              กรรมการ
13. ผศ.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์                    กรรมการ
14. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ
15. ผศ.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
16. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
17. ผศ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
18. รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ                      กรรมการ
19. รศ.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี

และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์                        กรรมการ
20. ผศ.ผุสดี ทรัพย์สาร กรรมการ
21. อ.ดร. แป้นแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
22. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน
3. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
5. รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู ้เข ้าร่วมประชุม
1. อ. กิตติวรากูล
2. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
3. นายนภดล สุคําวัง นักวิชาการศึกษา 6 คณะวิจิตรศิลป์
4. รศ.ทศพร จันทร์คง อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5. อ.บัณฑิตา พลับอินทร์ อาจารย์ประจําภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวศิริพัสตร์ แม่หล่าย ะเทคโนโลยี
7. นางนุชรี จงแก้ววัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ สํานักทะเบียนและประมวลผล
8. ผศ.ดร.เมธินี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
9. อ.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุกิจ
10. อ.ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์
11. รศ.สุวรรณา รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
12. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 09.40 น.
กล่าวเปิดประชุม แล้วดําเ .-

วาระที 1 (ไม่มี)

วาระที 2 เรือง รั บร องรายงานการปร ะชุ ม (ไม่ม)ี

วาระที 3 (ไม่มี)

วาระที 4 เรือง เสนอเ พื อทราบ (ไม่มี)
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วาระที 5 รณา
5. คณะการสือสารมว ลชนขอกํ าหนดร หั สกระบว นว ิ ชาใหม่  เ ปิดสอน ป ร ั บปร ุ ง แ ละปิ ดสอน

กระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือสารมว ลชน (หลั กสู ตร

ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอน ปรับปรุง และปิดสอน
กระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดังนี
1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี

รหัสอักษรภาษาไทย ส.ม.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ MC
รหัสตัวเลข 851…

2. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่ MC 205, 261, 301, 309, 310,
313, 342, 345, 350, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 372, 401, 402, 411, 444, 445, 446,
450, 452, 465, 467, 468, 470, 471

3. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 20 กระบวนวิชา ได้แก่ MC 100, 104, 200, 201, 305,
306, 331, 332, 334, 370, 404, 406, 407, 408, 417, 427, 437, 438, 447, 448

4. ปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่
MC , , , , , , , , , , 442

5. ปิดสอนกระบวนวิชา โดยขอไม่คงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว้ จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่
MC 361, 363, 460, 464, 465, 472

โดยการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปิดสอนกระบวนดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะการสือสารมวลชน 3 8 เมือว ั นที 13 ธันวาคม

6. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือสารมว ลชน เพือใ ห้ เนื อหา ของ

สือสารใน
ปัจจุบันและอนาคต และยกเลิกสาขาภาพยนตร์ เนืองจากลงทุ นสู งทั งด้านบุ คลา กรและครุ ภัณฑ์  โด ยใ ห้ มี
ผลบังคับใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป

6. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลียนกระบวนว ิ ชาในหมวดว ิ ชา ศึกษาทัวไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต ลดเหลือ
ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

6.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม
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MC 261 DART 112 ของคณะวิจิตรศิลป์ โดย

1. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ โดยให้ปรับแก้ไขรหัสอักษรภาษาไทย จาก
“ส.ม.” เป็น “สม.” และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา MC 205, 301, 310, 350, 364, 371, 372,
452, 470 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป

3. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา MC 309, 313, 342, 345, 362, 363,
365, 366, 367, 401, 402, 411, 444, 445, 446, 450, 465, 467, 468, 471 -

1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้

ปรับแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 17 กระบวนวิชา ได้แก่ MC 100, 104, 305,

306, 331, 332, 334, 370, 404, 407, 408, 417, 427, 437, 438, 447, 448
1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา MC 200, 201, 406

1 ปีการศึกษา 2549
1) กระบวนวิชา MC 20 จากเดิม “บ่มเพาะ

คุณธรรม…” เป็น “ตระหนักถึงคุณธรรม…” และแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน

2) กระบวนวิชา MC 201 “consent of
the instructor” และตัดคําว่า “เรียนรู”้ ในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยออก

3) กระบวนวิชา MC 406 ปรับแกไ้ข ของกระบวนวิชา เป็น “For
Major only”

6. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน 11 กระบวนวิชา ได้แก่ MC 308, 311, 312,
321, 322, 340, 418, 428, 436, 440, 442 โดยให้คงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว้ 5 ปี และปิดสอน
กระบวนวิชา จํานวน 6 กระบวนวิชา ได้แก่ MC 361, 363, 460, 464, 465, 472 โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชา
เดิมไว้ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

7. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตร
2549 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขบางประการ
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5.2 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เพือใ ห้ สอดคล ้ อง กั บ

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทังสอดคล ้ อง กั บกา รจั ดกา รศึ กษา ตา มแนว ปฏิ รูปกา รศึ กษา  โดยปร ั บลดจ ํ านว นหน่ วยกิ ตลง  ปร ั บปร ุ ง
หลักสูตรให้มีภาคปฏิบัติการและบูรณาการมากขึน ทั งใ นการเรียนการสอนตามปกติและให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแหล่งงานทีเกี ยวข้ องของบั ณฑิ ต และปรั บหล ั กสูตรจาก 1 แผน เป็น 2 แผน เพือเ ปิ ดโ อกา สใ ห้
นักศึกษาฝึกทักษะมากขึนใ นกระบว นว ิ ชาสหก ิ จศึ กษา ในหล ั กสู ตร แผน 2 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นไป  ตามรายละเอียดดังนี

. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมวดว ิ ชา ศึ กษา ทั วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม เป็น

. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปีให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

ในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2549 เป็นต้นไป และให้

1.
1) ให้ย้ายกระบวนวิชาENGL 210 จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไปอยู่ในกลุ่มวิชาภาษาและ

2) ให้ตัดวิชา HUGE 105 ะปิดสอนในปีการศึกษา
2549

3) กระบวนวิชา MC 100 ให้แก้ไขเลขรหัสกระบวนวิชา จากเดิม “010100” เป็น
“851100” และแก้ไขรหัสกระบวนวิชาภาษาไทย เป็น “สม.”

2.
เพียง 1 ตําแหน่ง

5.3 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธรณีวิทยา ดังนี
1. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 3 1 ปีการศึกษา 2549

เป็นต้นไป ดังนี
1) GEOL 237 Principles of Chemical Geology

จากเดิม CHEM 104 and CHEM 108 and GEOL 103
CHEM 104 and CHEM 108 ; or CHEM 111 and CHEM 115;
GEOL 103
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2) GEOL 310 Regional Field Geology
จากเดิม GEOL 214 and GEOL 218 and GEOL 244

GEOL 214 and GEOL 218; or GEOL 216 ; GEOL 244
3) GEOL 410 Field Geology

จากเดิม GEOL 302 and GEOL 324 and GEOL 344 and GEOL 356
GEOL 302 and GEOL 324 and GEOL 344; and GEOL 356
or GEOL 358

ซึงกา รปร ั บปร ุ งกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ

2. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา เพือใ ห้ สอดคล้ อง กั บโ คร งสร ้ าง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทัง
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยปรับลดจํานวนหน่วยกิตลง และขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 2549 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรมีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมว ดว ิ ชาศึกษาทัวไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็น
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

2.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ปร ะชุม

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา GEOL 410 1
ปีการศึกษา 2549 และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา GEOL 237 และ 310
1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัย

1) กระบวนวิชา GEOL 237
เป็น “CHEM 104 and CHEM 108 ; or CHEM 111 and CHEM 115; and
GEOL 103”

2) กระบวนวิชา GEOL 310
เป็น “GEOL 214 and GEOL 218; or GEOL 216 ; and GEOL 244”

3. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา
2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ

โดยให้ปรับ

1) ให้ตัดกระบวนวิชา HUGE 105
ในปีการศึกษา 2549

2) แก้ไขกระบวนวิชา ม.สม.100 (010100) เป็น สม.100 (851100)
3)
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5.4 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เพือใ ห้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทังสอดคล้ อง กั บกา รจั ดกา รศึ กษา ตา มแนวทา งปฏิ รูปกา รศึ กษา  โ ดยปร ั บลดจ ํ านวน
หน่วยกิตลง และขอให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี

. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมวดว ิ ชา ศึ กษา ทั วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม เป็น
ไม่น้อยกว่า  หน่ ว ยกิต

. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

2549 เป็นต้นไป โดยให้

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.5 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี
1. ปรับปรุงกระบวนวิชา เปลียนแปลงเ งื อนไ ขที ต้องผ่านก่อนของ กระบวนว ิ ชา จํ า นวน 1 กระบวน

วิชา 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ดังนี
- MATH 370 Probability

จากเดิม Pre: MATH 203 or MATH 261; and STAT 263
Pre: MATH 112 or MATH 203 or MATH 261; and STAT 263

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
โดยการแจ้งเวียนเมือว ั นที 20 มกราคม 2549

2. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพือใ ห้ สอดคล ้ อง กั บ
โครงส ร้ างห ลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา  และของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทังสอดคล้ อง กั บกา รจั ดกา รศึ กษา ตา มแนว ทา งปฏิ รูปกา รศึ กษา  โดยปร ั บลดจ ํ านว น
หน่วยกิตลง และขอให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 2549 เป็นต้นไป

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรมีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมว ดว ิ ชา ศึ กษา ทั วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็น
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
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2.2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

1. MATH 370
1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2549 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขบางประการ

คณบดีและคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.6 คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา ปิดสอนกระบวนวิชาและ
ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา ปิดสอนกระบวนวิชา และ
ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป ได้แก่ ACC 303, 405, 406

. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป ได้แก่ ACC , 203, 204, 211, 243, 302, 313, 321, 344, 399, 403, 423, 431, 435,
440, 451, 455, 499

. ปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา ตังแต่ ปีการศึกษา 254 เป็น
ต้นไป ได้แก่ ACC , , , ,

โดยการเปิดสอน ปรับปรุง และปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะ-
กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ เมือว ั นที

4. ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยขอให้มีผลบังคับใช้

4. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมวดว ิ ชา เฉพาะ ทําให้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม เป็น ไม่น้

4. ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม
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ACC 303
ออกจากการพิจารณา เ

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ACC 405 และ 406 1 ปีการ-
ศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 100, 203, 204, 211, 243, 302, 313,
321, 344, 399, 423, 431, 435, 440, 451, 455 -

1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

3. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 403 และ 499
1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปโดย

1) กระบวนวิชา ACC 403 ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชา เป็น “นักศึกษา
สามารถเข้าใจวิธีการรายงานทางการเงิน และสามารถวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล
ทางการเงิน”

2) กระบวนวิชา ACC 499 เป็น
“ 4; ” กระบวนวิชา

บริหารธุรกิจ

โครง
4. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา โดยให้คงรหัสกระบวนวิชาเดิมไว้ 5 ปี จํานวน 3

กระบวนวิชา คือ ACC 300, 393, 404 1 ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ให้ยกเลิกการเสนอขอปิดสอนกระบวนวิชา ACC 341 และ 445
ACC 445 เป็น “ 4” และให้

นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. เห็นชอบใ -

ศึกษา 2549

1) โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์มีการระบุ
กระบวนวิชาให้เรียนน้อยเกินไป ควรเปิดกว้างและระบุกระบวนวิชาให้เลือกเรียน

2) ให้แก้ไขรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในภาคผนวกให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน
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5.7 วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโ นโ ลยี  ขอกํ าหนดร หั สกระบว นว ิ ชาใหม่  เปิดสอนกระบว นว ิ ชา  และ
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
วิทยาลัยศิลปะ สือ และเ ทคโ นโ ลยี  ขอกํ าหนดร หั สกระบว นว ิ ชาใหม่  เปิ ดสอนกระบว นว ิ ชา   และเ ปิ ด

สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2549) ดังนี

1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี
รหัสอักษรภาษาไทย ศท.สป.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ INX
รหัสตัวเลข 954…

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่ INX 140, 141, 24 , 242, 243,
260, 341, 342, 380, 389, 441, 443, 460, 481, 482, 491, 499 โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยศิลปะ สือ แ ละเ ทคโ นโ ลยี /254
เมือว ั นที

. เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( มีรายละเอียด
เพือปร ะกอบกา รพิ จารณา  ดั งนี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์ดังนี

1) เพือผลิ ตบั ณฑ ิ ตที มีควา มรอบร ู ้ ทาง วิ ทยา ก ารทีมีคว ามเ ข้ มแข็ งทา งคว ามคิ ดว ิ เคร าะห์
แก้ไขปัญหา มีความรอบรู ้ทางด้านระบบมาตรฐาน และคุณภาพในเทคโนโยยี
สารสนเทศ สิงแวดล้ อมและสั งคม โ ดยยึ ดหล ั กคุ ณธ รรม แ ละจริ ยธรรม ส ามา รถ
ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สนับสนุนยุทธศาสตร์เพิมข ี ด
ความสามารถในการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง

2) -
เหนือตอนบนอย่างยังยื น

3) เพือสร ้ างความร ่ วมมื อทา งวิ ชากา รระหว ่ างอุ ตสาหกรรมและมหา วิ ทยา ลั ยเ ชี ยงใหม่ ใน
การผลิตบัณฑิต โดยวิธีสหกิจศึกษา สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม

2. กําหนดการเปิดสอน ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป
3. ระยะเวลาการศึกษา ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ปีการศึกษา
4.

ชือหลั กสู ตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Modern Management and

Information Technology
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ชือปร ิ ญญา
ชือเ ต็ ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ)
ชือย่ อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชือเ ต็ ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Modern Management and

Information Technology)
ชือย่ อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Modern Management and Information Technology)

5. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น ้อยกว่า 132 หน่วยกิต

1. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา ศท.สป. (INX) โดยใช้รหัสตัวเลขเป็น 4… ตังแต่
ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน  กระบวนวิ ชา ได้ แก่ INX 140, 141,
24 , 242, 243, 260, 341, 342, 380, 389, 443, 460, 481, 482 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ INX , 491, 499 ตังแต่ ภาค
และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้

ปรับแกไ้ขดังนี
1) กระบวนวิชา INX 441 ให้ตัดคําว่า “B2B” ออก โดยใช้คําว่า “Business to Business-

commerce” ก็เพียงพอแล้ว
2) กระบวนวิชา INX 491 ให้ปรับแก้ไขเนื อหากระบว นว ิ ชาเ ป็น “หัวข้อเลือกสรรเกียวกั บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ”
3) กระบวนวิชา INX 499 ให้ปรับแก้ไขข้อความในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ภาษาอังกฤษ เป็น “Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory”

4. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีการศึ กษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ
ทีปร ะชุ มคณบ ดี และคณะ กรรมกา รวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขดังนี

1) ในโครงสร้างหลักสูตร ใหป้รับแก้ไขรหัสกระบวนวิชา “IE 358” เป็น “ENV 300”
2) ให้ปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับและชัดเจนยิงขึน
3) ใหตั้ดคําว่า “พิเศษ” ทีปกหน้ าของหลักสูตรออก และให้ระบุว่าหลักสูตรนี เปิ ดสอน เป็น

หลักสูตรภาคพิเศษ ไวใ้นส่วนใดส่วนหนึงของหลั กสู ตร โดยอาจระบุไว้ในตอนท้ายของ
เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอขอเปิดหลักสูตร

5. ขอใหต้รวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์บัณฑิตา  พลับอินทร์ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลทีปร ากฏใ นเ อกสารหลั กสู ตรปร ั บปร ุ งของสาขาวิชาสถิติ
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5.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอนกระบวนวิชา และเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2549)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เปิดสอนกระบวนวิชา และเปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
และ  ดั งนี

1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี
รหัสอักษรภาษาไทย อ.ทล.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ MPT
รหัสตัวเลข 606…

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ได้แก่ MPT 231, 241, 242, 243,
261, 262, 341, 342, 343, 344, 351, 352, 361, 362, 371, 372, 373, 381, 481, 482, 491, 499;
PDT 314

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร ในคราวประชุมครังที 1/2549 เมือว ั นที 6 มกราคม 2549

3. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล(หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2549) โดยขอเสนอพิจารณาขันตอนที 1 และ 2 มาในคราวเดียวกัน โดยมีรายละเอียดเพือปร ะกอบกา ร
พิจารณา ดังนี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตบัณฑิตทีมีคุ ณส มบั ติ ดั งนี

มีความรู ้  ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
ประยุกต์เพือแก้ ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) มีความใฝ่รู ้  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และแสวงหาความรู ้ เพิมเ ติ มตลอดชี วิต
2) มีความรู ้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม
3) มีความคิดริเริมสร ้ างสรรค์  มี ความเ ป็ นผู ้นํ า สามา รถปร ั บตั วและทํ างานร ่ วมกั บผู ้อืนได้

อย่างมีความสุขและมีประสทิธิภาพ
2. กําหนดการเปิดสอน ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป
3. ระยะเวลาการศึกษา ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ปีการศึกษา
4.

ชือหลั กสู ตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

ทางทะเล
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Marine Product Technology
ชือปร ิ ญญา
ชือเ ต็ ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล)
ชือย่ อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล)
ชือเ ต็ ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Marine Product Technology)
ชือย่ อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Marine Product Technology)

5. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น ้อยกว่า 135 หน่วยกิต
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โดยรายละเอียดของหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประ 9 เมือว ั นที 6

1. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา อ.ทล. (MPT) โดยใช้รหัสตัวเลขเป็น … ตังแต่
ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการเปิดส MPT 231, 242,
243, 261, 262, 341, 342, 343, 344, 351, 352, 361, 362, 371, 372, 373, 381, 481,
482, 491, 499, PDT 314 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา MPT 2 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยให้ปรับ    แก้ไขเนื อหา
กระบวนวิชาภาษาไทยข้อ 7 จากเดิม “การพัฟและเอกซ์ทรูชัน” เป็น “พัฟฟิงและเอกซ์ ทร ู ชัน”

4. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีการศึ กษา 2549
เป็นต้นไป และให้นําเสนอทีปร ะชุ มคณบ ดี และคณะ กรรมการวิ ชาการมหา วิ ทยาลั ยพิ จารณา ต่ อไป โดยให้
ปรับแกไ้ขดังนี

1) ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรให้เหมาะสมและชัดเจนยิงขึ น
2) ให้ตัดกระบวนวิชา HUGE 105 และ HUGE 106 ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ออก

เนืองจากคณะ มนุ ษยศา สตร ์ จะปิ ดสอนกระบว นว ิ ชาดั งกล่ าว
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เปลียน แปลงการระบุกระบวนวิชาเรียน

จากเดิม MATH 103 เปลียน เป็น MATH 111 และ จากเดิม กระบวนวิชา MATH
104 เปลียน เป็น MATH 112

5.9 คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น

ต้นไป จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ
- LS 358 Website Design 3(2/2-1/2)

Pre: Third year standing and consent of the instructor

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครังที

ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว มี มติ เห็ นชอบการ เปิดสอนกระบวนวิชา LS 358 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขเนื อหา
กระบวนวิชาข้อ 4 เป็นดังนี
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“4. การพัฒนาเว็บไซต์
- การพัฒนารูปภาพด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
- การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป”

5.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น

ต้นไป จํานวน 4 กระบวนวิชา คือ
. IE 323 Introduction to Quality Assurance 3(3/3-0/0)

Pre: None
2. IE 335 Organization Safety 3(3/3-0/0)

Pre: None
3. IE 342 Industrial Organization and Production Management 3(3/3-0/0)

Pre: None
4. ENV 300 Introduction to Environmental Management 3(3/3-0/0)

Pre: None

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
การแจ้งเวียน

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ IE 342, ENV 300 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กระบวนวิชา IE 323 มีเนื อหา ซําซ้ อนกั บกระบว นว ิ ชา FST 452 ของคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร 4 .67% จึงขอใหค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ FST 452 แล้ว
ส่งใหค้ณะอุตสาหกรรมเกษตร

3. กระบวนวิชา IE 335 มีเนื อหาคล้ ายคลึ งกั นมา กกั บกระบว นว ิ ชา NGS 431 ของคณะ
พยาบ จึงขอใหค้ณะ
วิศวกรรมศาสตร์เขียนรายละเอียดให้เฉพาะเจาะจงลงไปเพือจะได้ไม่เกิดความซําซ้ อน กัน
แก้ไขแล้ว ขอใหค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งรายละเอียดกระบวนวิชาให้คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาอีกครัง
หนึง

5.11 คณะสังคมศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ และเปิดสอนกระบวนวิชา
คณะสังคมศาสตร์ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ และเปิดสอนกระบวนวิชาตามรายละเอียดดังนี
1. ขอกําหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ ดังนี

รหัสอักษรภาษาไทย ส.ชช.
รหัสอักษรภาษาอังกฤษ CMT
รหัสตัวเลข 174…
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2. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ เพือบร รจุ ไว้ ในหล ั กสู ตร ศิ ลปศา สตร บั ณฑ ิ ต ส าขาวิ ชากา รจั ดกา ร
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป ดังนี

- CMT 201 COMMUNITY DEVELOPMENT AND ENTERPRISE 3(3/3-0/0)
Pre: None

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์ ใน
11/2548 เมือว ั นที 30 ธันวาคม 2548

1. เห็นชอบการกําหนดรหัสกระบวนวิชา ส.ชช. (CMT) โดยใช้รหัสตัวเลขเป็น 174… ตังแต่
ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ CMT 201 ตามทีเสนอ ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.12 คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะเกษตรศาสตร์ขอ

วิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป จํานวน 6 กระบวนวิชา ได้แก่
. AEC 211 Agricultural Business Management

จากเดิม Pre: ECON 101
เปลียนเ ป็น Pre: ECON 101 or AEC 200

2. AEC 310 Farm Business Management
จากเดิม Pre: AEC 201
เปลียนเ ป็น Pre: AEC 201 or AEC 200

3. AEC 320 Food Industrial Management and Marketing
จากเดิม Pre: ECON 101
เปลียนเ ป็น Pre: ECON 101 or AEC 200

4. AEC 321 Principles of Agricultural Marketing
จากเดิม Pre: AEC 201
เปลียนเ ป็น Pre: AEC 201 or AEC 200

5. AEC 364 Principles of Natural Resource and Environmental Economics
จากเดิม Pre: ECON 101
เปลียนเ ป็น Pre: ECON 101 or AEC 200

6. AEC 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management
จากเดิม Pre: AEC 201
เปลียนเ ป็น Pre: AEC 201 or AEC 200
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โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ ในคราว
ประชุมครังที 10 23

ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว มี มติ เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา AEC 211, 310, 320, 321,
364, 412 ตามทีเสนอ ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่

ครังต่ อไป

5.14 คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุง

วิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ได้แก่
. PHYS 306 Modern Physics

จากเดิม Pre: PHYS 104 and PHYS 108; or PHYS 118 and PHYS 188;
and MATH 203 or MATH 267

เปลียนเ ป็น Pre: PHYS 104 and PHYS 108; or PHYS 118 and PHYS 188;
and MATH 203 or MATH 267 or MATH 342

2. PHYS 308 Classical Mechanics
จากเดิม Pre: PHYS 104, PHYS 108; or PHYS 118, PHYS 188;

and MATH 203 or MATH 267

เปลียนเ ป็น Pre: PHYS 104 and PHYS 108; or PHYS 118 and PHYS 188;
and MATH 203 or MATH 267 or MATH 342

3. PHYS 401 Quantum Mechanics I
จากเดิม Pre: PHYS 306; MATH 267 and MATH 367
เปลียนเ ป็น Pre: PHYS 306; MATH 267 and MATH 367; or MATH 335 and

MATH 342
โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ โดยการ

20 มกราคม 2549

ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว ม ี มติ เห็นชอบในหลักการการขอกําหนดรหัสกระบวนวิชา ตามทีเสนอ

5.15 คณะเศรษฐศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และเปลียนแปลง
แผนกําหนดการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และเปลียนแปลง
แผนกําหนดการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี
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. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา
เป็นต้นไป คือ

- ECON 321 Community Economic Development 3(3/3-0/0)
Pre: ECON 102

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์
13/2548 เมือว ั นที 17 ตุลาคม 2548 และสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบ

แล้ว ปรากฏผลดังนี

. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน
กระบวนวิชา ตั

- ECON 409 Research Exercise in Current Economics Issues
จากเดิม Pre: ECON 408; Fourth year standing
เปลียนเ ป็น Pre: ECON 408

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์
16/254 เมือว ั นที 21

. เปลียนแปลงแผนกํ าหนดการศึ กษา ของหลั กสู ตร เศรษฐศา สตร บั ณฑ ิ ต

1) นปีที
2) ย้ายกระบวนวิชา ECON 408 จากภาคการศึกษาที 2 ชันปี ที 3 ไปเรียนในภาคการศึกษา

ที 1 ชันปี ที 3
3) ย้ายกระบวนวิชา ECON 409 จากภาคการศึกษาที 2 ชันปี ที 4 ไปเรียนในภาคการศึกษา

ที 2 ชันปี ที 3

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์
16/254 เมือว ั นที 21

ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว มี มติ ดังนี
1. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา ECON 321 ตังแต่ ภา คการศึ กษา ที 1

ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยใหป้รับแก้ไขเนื อหา
กระบวนวิชา ข้อ 8 “กรณีศึกษา” โดยปรับเพิมจ ํ านวนชั วโมง จาก 6 ชัวโมง  เป็ น 15
กระบวนวิชาในข้อ 9 “ภาคปฏิบัติศึกษาดูงานนอกสถานท”ี ออกทังหมด

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ECON 409 1
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

3. เห็นชอบการเปลียนแปลงแผนกํ าหนดการศึ กษา ของหลั กสู ตร เ ศร ษฐศา สตร บั ณฑ ิ ต  ตั งแต่
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
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5.16 คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2549)
คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2549) ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา
เป็นต้นไป ได้แก่ EDSS 420, 421, 422, 423, 424

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
8/2548 เมือว ั นที 17 พฤศจิกายน 2548 มีความซําซ้ อนกั บกระบว นว ิ ชาของคณะอืนแต่

อย่างใด

2. ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
พ.ศ. 2549) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโดยเพิมกระบว นว ิ ชา เ ปิ ดใ หม่ ทัง 5 กระบวนวิชา คือ EDSS 420,
421, 422, 423, 424 ให้นักศึกษาเลือกเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก ข้อ 2.2.1.2 ด้านการศึกษา
เลือก โดยให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 2549 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครังที 8/2548 เมือว ั นที 17 พฤศจิกายน 2548

ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว มี มติ ดั งนี

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ EDSS 423, 424
ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 5 กระบวนวิชา คือ EDSS 420,
421, 422 ตังแต่ ภาคการศึ กษา ที 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
โดยให้ปรับแก้ไขดังนี

1) กระบวนวิชา EDSS 420 ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา จากเดิม
“EDPF 300 or consent of the instructor” เปลียนเ ป็น “EDPF 300” และแก้ไข
ชือกระบว นว ิ ชาภา ษา อั งกฤษเ ป็น “Application of Learning Media in Social
Studies”

2) กระบวนวิชา EDSS 421 แก้ไขเงือนไ ขที ต้องผ่ านก่ อนของกระบวนวิ ชา จากเดิม
“EDPF 302 or consent of the instructor” เปลียนเ ป็น “EDPF 302” และแก้ไข
ชือกระบว นว ิ ชาภาษา อั งกฤษเ ป็น “Application of Learning Assessment Tests in
Social Studies”

3) กระบวนวิชา EDSS 422 แก้ไขเงือนไ ขที ต้องผ่ านก่ อนของกระบวนวิ ชา จากเดิม
“ตามความเห็นชอบของผู ้สอน” เปลียนเ ป็น “ 3”
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2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 2549 เป็นต้นไป และให้
นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5. คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา

วิชา จํานวน 4 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี
1.    IC 201 Chemical Stoichiometry

จากเดิม Pre: CHEM 104 and CHEM 108; and MATH 104
เปลียนเ ป็น Pre: CHEM 104 and CHEM 108; or CHEM 113 and

CHEM 117; and MATH 104 or MATH 112
. IC 301 Industrial Process Chemistry

จากเดิม Pre: CHEM 104 and CHEM 108
เปลียนเ ป็น Pre: CHEM 104 and CHEM 108; or CHEM 113 and

CHEM 117
3. IC 401 Kinetic Chemistry and Chemical Reactor

จากเดิม Pre: CHEM 321
เปลียนเ ป็น Pre: CHEM 321; or CHEM 323 and CHEM 324

4. IC 498 Seminar in Industrial Chemistry
จากเดิม Pre: Concurrent to IC 499
เปลยีนเป็น Pre: Fourth year standing and consent of the instructor

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
โดยการแจ้งเวียนเมือว ั นที

ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว มี มติ เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา IC 201, 301, 401, 498

อนุมัติต่อไป
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5. คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.

คณะบริหารธุรกิจขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แผน คือ แผนการเงินและการธนาคาร แผนการจัดการ แผนการตลาด โดยยกเลิกการระบุกระบวนวิชาให้เรียน
เพือเ ปิ ดโ อกา สใ ห้ นักศึ กษา ได้

-
ประสงค์ของหลักสูตร และจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ

1/2549 เมือว ั นที 13 มกราคม 2549
ทีปร ะชุ มพิ จารณา แล้ ว มี มติ เห็ นชอบการปร ั บปร ุ งหลั กสู ตรบร ิ หา รธุ รกิ จบั ณฑ ิ ต (หลั กสู ตรปร ั บปร ุ ง

เ

จะเพิมเ ติ มหร ื อยกเ ลิ กกระบว นว ิ ชา เ อกเ ลื อก ให้ จัดทํ าเ ป็ นบั นทึ กข้ อคว ามเ สนอมหา วิ ทยา ลั ยอนุมัติได้โดย
ไม่ต้องเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

วาระที 6 (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 17.45 น.

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

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


