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วันศุกร์ที 17 กุมภาพันธ์ 2549
ณ  ห้องสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

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

ผู ้มาประชุม

1. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ

2. รศ.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. รศ.ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์ 2 กรรมการ
4. ผศ.กรรณิการ์ ภู ่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
5. อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ กรรมการ
6. ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
7. อ.คมกฤต เล็กสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์              กรรมการ
8. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
9. ผศ.มัลลิกา ศุขเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์               กรรมการ
10. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ
11. อ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
13. ผศ.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รองคณบดี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                      กรรมการ
14. อ.ดร. แป้นแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
15. นางเทพพร สุคําวัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู ้ไม่มาประชุม (ติดราชการอืน)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน
3. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดหรือผู้แทน
4.
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
6. รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
8. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
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10. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
13.

ผู ้เข ้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
2. อ.ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
3. ผศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะนํา หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
4. นางจิตราภรณ์ อุตตโม หัวหน้างานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
5. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริมปร ะชุ มเ วลา 13.40 น.
.-

วาระที 1
1. มติทีปร ะชุ มคณบ ดี

1.1 ทีปร ะชุ มคณบ ดี ในคร าวปร ะชุ มคร ั งที เมือวั นที  กุ มภา พั นธ์ 254 มีมติ

1. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรใหม่

โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขบางประการ

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ข้อสังเกตบางประการ

3)

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

งบประมาณแล้ว ก็ควรจะต้องปิดหลักสตูร และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

าณแล้ว ก็ควรจะต้องปิดหลักสูตร
และมีข้อเสนอแนะบางประการ

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

บางประการ

2. รับทราบหลักสูตร และให้นําเสนอคณะกร

1)

2)
จําน
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาจักษุวิทยา

-
ศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาจิตเวช-

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

บางประการ

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

เป็นต้นไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขบางประการ

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

6)
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7)
ยาลัยพิจารณา

ENGL
204, 205 EAP (English for
Academic Purpose) เอง จะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ได้กําหนดไว้

8) หลักสูตรศิลปศาสต

วาระที 2 1/2549

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม /254 เมือว ั นที 254

วาระที 3 (ไม่มี)

วาระที 4 เรือง เสนอเ พื อทราบ (ไม่มี)

วาระที 5 เรือง เสนอเพือพิ จารณา

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 14 กระบวนวิชา ได้แก่ VM 232,

322, 520, 537, 538, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 630, 665, 698 ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที 1
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครังที 16/2548 เมือว ั นที 30 ธันวาคม 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที
เสนอต่อทีปร ะชุ ม

เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 14
กระบวนวิชา ได้แก่ VM 232, 322, 520, 537, 538, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 630,
665, 698 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

บแก้ไข
รายละเอียดของเอกสารเค้าโครงกระบวนวิชาให้ถูกต้องก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
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5. คณะวิศวกรรมศาสตรข์อปรับปรุงกระบวนวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 4 1

ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี
1. จํานวน 3 กระบวนวิชา ดังนี

1) CHE 301 UNIT OPERATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING I
จากเดิม Pre: CHEM 104 and CHEM 108; and third year standing

Pre: CHEM 104 and CHEM 108; or CHEM 113 and
CHEM 117; and third year standing

2) CHE 302 UNIT OPERATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING II
จากเดิม Pre: CHEM 104 and CHEM 108; and third year standing

Pre: CHEM 104 and CHEM 108; or CHEM 113 and
CHEM 117; and third year standing

3) PMR 381 POLYMERIC MATERIALS
จากเดิม Pre: CHEM 321 and CHEM 327; or consent of the instructor

Pre: CHEM 321 and CHEM 327; or CHEM 323,
CHEM 324 and CHEM 327

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา เปลียนแปลงเ งื อนไ ขที ต้องผ่านก่อนของ กระบวน วิชาและคําอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชา จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ

- MN 462 MINE ENVIRONMENT
Pre: Consent of the instructor

โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
1/2549 เมือว ั นที 20 มกราคม 2549 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม

เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา ได้แก่
CHE 301, 302; PMR 381; MN 462 โดยให้มีผลบังคับใช้ 1 ปีการ-
ศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติต่อไป

5.3 คณะวิทยาศาสตรข์อเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน กระบวนวิชา ตังแต่ ภา คกา รศึ กษา ที ปีการศึกษา 254
เป็นต้นไป ดังนี

- BCT 342 Industrial Equipment in Biochemical Technology 3(3/3-0/0)
Pre: Third year standing
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. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน กระบวนวิชา
ปีการศึกษา 254 เป็นต้นไป ดังนี

) CHEM 226 PHYSICAL CHEMISTRY
จากเดิม CHEM 104 or CHEM 113 or CHEM 151

CHEM 104 or CHEM 111 or CHEM 151

2) CHEM 229 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
จากเดิม CHEM 108 or CHEM 117 or CHEM 157; and

concurrent to CHEM 226
CHEM 108 or CHEM 115 or CHEM 157; and
concurrent to CHEM 226

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครังที โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอ
ต่อทีปร ะชุ ม

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา BCT 342
2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CHEM 226 และ CHEM 229 สนอ โดยให้มี
ผลบังคับใช้ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปลียนแปลงแผนกํ าหนดการศึ กษา ของหลั กสู ตร วิ ศวกรรมศา สตร -
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล (หลั กสู ตรนานาชาติ )

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปลียนแปลงแผนกํ าหนดกา รศึ กษา ของหล ั กสู ตร วิ ศวกรรมศา สตร บั ณฑ ิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล ( หล ั กสู ตรนา นา ชาติ )
ตามรายละเอียดดังนี

1. เพิมแผนกํ าหนดกา รศึ กษา จาก 1 แผน เป็น 2 ยนแปลงกําหนดการรับ
2 รอบ คือ รอบแรกในเดือนมิถุนายน และรอบทีสอง ใน

เดือนตุลาคม
2. ยกเลิกกระบวนวิชา MGMT 247 Entrepreneurial Economics ในกลุ่มวิชาแกน หมวดวิชา

เฉพาะ และให้เรียนกระบวนวิชา MGMT 202 Principles of Management แทน เนืองจาก
คณะบริหารธุรกิจได้ปิดสอนกระบวนวิชา MGMT 247 เมือปี กา รศึ กษา 2545 แล้ว
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โดยการเปลียนแปลงแผนกํ าหนดกา รศึ กษา ดั งกล่ าวได้ ผ่านความเ ห็ นชอบของคณะ กรรมกา รปร ะจํ า
โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารทเีสนอต่อทีปร ะชุ ม

รณาอนุมัติต่อไป

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่
เป็นต้นไป ดังนี

- FE 498 COOPERATIVE EDUCATION 9(0/0-9/P)
Pre: Fourth year standing

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 4 กระบวนวิชา 51
เป็นต้นไป ได้แก่ FE 312, 313, 411, 415

3. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 3 กระบวนวิชา 52
เป็นต้นไป ได้แก่ FE 412, 416, 499

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยการแจ้งเวียนเมือว ั นที 3

. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เพือลด
ผน แยกเป็น

ลอดหลักสูตรลง และขอให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ ปีกา รศึ กษา 254 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี

. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลียนกระบว นว ิ ชาในหมวด วิชาศึกษาทัวไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม เป็น

โดยมีการเปลียนแปลง ดั งนี

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่
. หมวดวิชาศึกษาทัวไป . หมวดวิชาศึกษาทัวไป  ห น่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่ วยกิ ต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่ วยกิ ต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร กลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่
. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า . หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า

วิชาแกน วิชาแกน
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต

 หน่ วยกิ ต
)  แผน     ไม่น้อยกว่ า  หน่ วยกิ ต

า  หน่ วยกิ ต
วิชาโท ไม่มี วิชาโท ไม่มี

. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต . หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต

. 2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อทีปร ะชุ ม

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา FE 498
1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา FE 312, 313, 411, 412, 415, 416, 499
เสนอ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ

49
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ

3. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 2549 เป็นต้นไป

1) ขอให้ปรับแก้ไขโครงสรา้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษในส่วนของกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ โดยยกเลิกการระบุกระบวนวิชา HUGE 107
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์จะปิดสอน

โครงสร้าง
หลักสูตรให้สอดคล้องกัน

2)

“0/ฝ” เป็น “0/0” และให้ปรับแก้ไขคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาท้ายเล่มหลกัสูตร
ให้สอดคล้องกัน

วิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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5. คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี

. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จํานวน 29
MATS 204, 207, 221, 251, 275, 276, 315, 321, 331, 343, 344, 351, 352,

355, 375, 376, 383, 415, 432, 442, 445, 448, 452, 453, 464, 465, 485, 496, 497

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 6 กระบวน
ต้นไป ได้แก่ MATS 201, 202, 443, 481, 482, 483

โดยกระบวนวิชาเปิดใหม่และปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทีปร ะชุ มคณะกรรมการ

. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตังแต่

ทําการประเมินและพัฒนาหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเพือปรับเนือหา หล ั กสู ตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศึกษา และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทังสอดคล้ อง กั บกา รจั ดกา รศึ กษา ตา มแนวทา งปฏิ รูปกา รศึ กษา  ตา ม
รายละเอียดดังนี

. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีก
หมวดวิชาเฉพาะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม เป็น

โดยมีการเปลียนแปลง ดั งนี

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่
. หมวดวิชาศึกษาทัวไป  หน่ วยกิ ต . หมวดวิชาศึกษาทัวไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่ วยกิ ต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่ วยกิ ต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร กลุ่มวิชาภาษาและการสือสา ร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หน่ วยกิ ต

. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า . หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน วิชาแกน  หน่ วยกิ ต
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต

. . วิ ชาเอกบั งคับ
 หน่ วยกิ ต ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต

วิชาโท ไม่มี วิชาโท ไม่มี
. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต . หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  หน่ วยกิ ต

. 2 ปรับปรุงแผนกําหนดการศึกษาทุกชันปี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารทีเสนอต่ อที ประ ชุ ม



-10-

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน 16 กระบวนวิชา ได้แก่ MATS 204, 207,
276, 344, 352, 355, 375, 376, 383, 415, 442, 445, 452, 453, 496, 497

1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา จํานวน 13 กระบวนวิชา ได้แก่ MATS 221,
251, 275, 315, 321, 331, 343, 351, 432, 448, 464, 465, 485

1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป

พิจารณาต่อไป

3. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 6 กระบวนวิชา ได้แก่ MATS 201, 202,
443, 481, 482, 483 1 ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เสนอ โดยให้มี
2549 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5. คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

5. คณะมนุษยศาสตรข์อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน  สา ขาวิ ชา (ห ลั กสูตร
ปรับปรุง

5. คณะมนุษยศาสตร์ขอหารือเกียวกั บการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน
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วาระที 6

ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอความเห็นว่า ตามทีมหา วิ ทยา ลั ยไ ด้ กํ าหนด

ลักษณะ
เหล่านี

กระบวนวิชาสัมมนา โครงงาน วิจัย และสหกิจศึกษา

เลิกประชุมเวลา 17.15 น.

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

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


