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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 6/2558 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
6. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
7. อ.ดร.กนกวรรณท์   คาเดท           รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ขวัญชัย   แสงสุวรรณ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
10. นางนวยนาฎ เดือนจันทร์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
11. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.นพ.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
18. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
20. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ประพัฒชนม์  จริยะพันธุ์       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
23. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
24. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
25. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล                
2. ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
3. น.ส.มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ พนักงานปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 
4. น.ส.นภัสพร ไชยวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 
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5. นางบุญรัตน์ แก้วเชาว์รัมย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
6. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์        
         
เริ่มประชุมเวลา    13.35  น.   

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           

1.1 รายช่ือหลักสูตรที่ด าเนินการตามกรอบ TQF และครบระยะเวลา 5 ปี ที่ต้องด าเนินการปรับปรุง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายชื่อหลักสูตรที่
ด าเนินการตามกรอบ TQF  และครบระยะเวลา 5 ปี ที่ต้องด าเนินการปรับปรุง ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการให้ล าดับขั้นของ
นักศึกษา  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้เกิดความ
ผิดพลาดในการให้ล าดับขั้นของนักศึกษา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2558  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2558 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6  ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องทองกวาว ส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 การสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2558 

ประธ านแจ้ ง ให้ ที่ ป ร ะชุ มทราบว่ า  มหาวิ ทยาลั ย ได้ ก าหนด ให้ มี ก า ร จั ดสั มมนาสภาวิ ช าการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจ าปี 2558 เรื่อง การยกระดับคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ในวันที่ 3 
และ 4 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 ก าหนดการ Pre-college Program ประจ าปีการศึกษา 2558 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการ Pre-college Program ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย

ส านักทะเบียนและประมวลผลให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาที่มารายงานตัวตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับ
บัตรประจ าตัวนักศึกษาในวันที่มารายงานตัว  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ประจ าภาค

การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น   - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     
5.1   ส านักทะเบียนและประมวลผลหารือกรณีประกาศวิชาโทของคณะบริหารธุรกิจ 

 ส านักทะเบียนและประมวลผลหารือที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศวิชาโทของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีวิชาโทของคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีการปรับปรุง
รายละเอียดของวิชาโทหลายครั้ง ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในประกาศวิชาโท จ านวน  4 ฉบับ ท าให้นักศึกษาบาง
รายที่เลือกเรียนวิชาโทของคณะบริหารธุรกิจไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไม่
ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศวิชาโท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นักศึกษาที่จะเรียนวิชาโทใดๆ จะต้องตรวจสอบเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ในประกาศวิชาโทให้เข้าใจ และลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาให้ครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไข โดยมหาวิทยาลัยจะ
ไม่พิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษอีก 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 
6.1    คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 10 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
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 1.   ENGL 201 CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ 
     ประชุม  

 2.   ENGL 202 ENGLISH IN PROFESSIONAL CONTEXTS 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลง curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม    

        3.   ENGL 222 ENGLISH FOR FINE ARTS 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่
     ประชุม 

       4.   ENGL 223 ENGLISH FOR HUMANITIES AND MASS COMMUNICATION 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่
     ประชุม 

       5.   ENGL 224 ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่
     ประชุม 

       6.   ENGL 225 ENGLISH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTEXT 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่
     ประชุม 
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     7.   ENGL 226 ENGLISH IN HEALTH SCIENCES CONTEXT 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่
     ประชุม 

       8.   ENGL 227 ENGLISH FOR AGRICULTURE 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์    
    ENGLISH FOR AGRICULTURE 

เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
  ENGLISH FOR AGRICULTURE AND AGRO-INDUSTRY 

  2)  ก าหนดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ เป็น “ENGL FOR AGRI & AGRO IND”    
   3)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
   4)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ curriculum  
    mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

       9.   ENGL 228 ENGLISH FOR BUSINESS 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ    
    ENGLISH FOR BUSINESS  
   เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

  ENGLISH FOR BUSINESS AND ECONOMICS 
  2)  ก าหนดชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ เป็น “ENGL FOR BUSINESS & ECON” 
  3)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
   4)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum 
    mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม   

       10.   ENGL 229 ENGLISH FOR MEDIA ARTS 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   None     

เปลี่ยนเป็น ENGL 102 or consent of the department         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่
     ประชุม 
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การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่3/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGL 201, 202, 222, 223, 224, 225, 226, 227 และ 229  
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา ENGL 228 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์ตรวจสอบชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย
ว่าควรปรับแก้ไข จากเดิม “ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์” เป็น “ภาษาอังกฤษส าหรับ
ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์” หรือไม่ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

6.2   คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 18 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.   EDPE 136  SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS DEVELOPMENT 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   3(1-6-0)    

เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6)          
    2)  เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ 
        ประชุม 
 2.   EDPE 137 SPORTS FOR HEALTH  
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   3(1-6-0)    

เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6)         
    2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหาลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่
     ประชุม 
 3.   EDHL 100 NUTRITION FOR PROMOTION OF HEALTH 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   3(1-6-0)    

เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6)         
    2)  เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ 
     ประชุม 
 4.   EDHL 101 PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE  
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   3(2-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6)         
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    2)  เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา   
     โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 5.   EDPE 121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)  เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
     กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 6.   EDPE 122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)  เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
     กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 7.   EDPE 123 VOLLEYBALL FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
    กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 8.   EDPE 125 RHYTHMIC ACTIVITIES FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
    กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 9.   EDPE 126 BASKETBALL FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยม ี
     รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 10.   EDPE 127 BADMINTON FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
    กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 11.   EDPE 128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
    กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 12.   EDPE 129 TABLE TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
   2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย      
   จากเดิม   เทเบิ้ลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกก าลังกาย    

เปลี่ยนเป็น เทเบิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกก าลังกาย         
     3)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
    กระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 13.   EDPE 130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   1(0-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 1(1-0-2)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวน

วิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 14.   EDPE 131 EXERCISE AND HEALTH 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   2(1-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวน

วิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 15.   EDPE 132 HAPPY LIFE IN CAMPING 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   2(1-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวน

วิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 16.   EDPE 133 RECREATION FOR QUALITY OF LIFE 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   2(1-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4)         
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    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวน
วิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 17.   EDPE 134 MUSCLE BUILDING WITH WEIGHT TRAINING 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   2(1-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4)         
    2)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวน

วิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 18.   EDPE 135 AEROBIC EXERCISE FOR HEALTH 
   1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต      
   จากเดิม   2(1-3-0)    

เปลี่ยนเป็น 2(2-0-4)         
   2)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย      
   จากเดิม   แอโรบิกส์เพ่ือสุขภาพ    

เปลี่ยนเป็น แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ         
     3)   เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวน

วิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่5/2558  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา  EDPE 121, 122, 123, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137; EDHL 100 และ 101 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.3   คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน  1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  BIOL 438 HUMAN EVOLUTION   3(3-0-6) 
   Pre :  BIOL 231 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่8/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา BIOL 438 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6.4    คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
       ผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559            
เป็นต้นไป เนื่องจากหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้และปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3 ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

2. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 ก าหนดให้นักศึกษาไปเรียนรู้
และปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

         การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่
ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.5   คณะเศรษฐศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา    

 คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.   เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน  4  กระบวนวิชา 
1. ECON 106 PRINCIPLES OF ECONOMICS   3(3-0-6) 

    Pre :  None 

2. ECON 407 SEMINAR IN CURRENT ECONOMIC TOPICS 3(3-0-6) 
    Pre :  ECON 301 and ECON 308 

3. ECON 305 ECONOMETRICS 1 3(3-0-6) 
    Pre :  MATH 172 and STAT 272 

4. ECON 403 ECONOMETRICS 2 3(3-0-6) 
    Pre :  ECON 305 

การเปิดสอนกระบวนวิชาล าดับที่  1, 2 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
เศรษฐศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนกระบวนวิชาล าดับที่ 3, 4 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ โดยการแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
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ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่
เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 
2. ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน  17  กระบวนวิชา 

 1.   ECON 202  HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 
  -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102 
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106 or consent of the faculty          

 2.   ECON 209  INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102 and MATH 172 
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106; and MATH 172;  
   or consent of the faculty         

 3.   ECON 220  ECONOMIC HISTORY 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 4.   ECON 301 MICROECONOMIC THEORY 1 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 101 and MATH 171   
  เปลี่ยนเป็น ECON 101 or ECON 106; and MATH 171;     
   or consent of the faculty                

 5.   ECON 304  ECONOMIC STATISTICS 
   1.   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102 and STAT 272 and MATH 172   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 and STAT 272 and MATH 172 and  
   consent of the faculty                
   2.   เปลี่ยนแปลง curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม   

 6.   ECON 308  MACROECONOMIC THEORY 1 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106 or consent of the faculty                         

 7.   ECON 321  COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
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  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 8.   ECON 330  MONEY AND BANKING  
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106 or consent of the faculty                         

 9.   ECON 340  INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 10.   ECON 342  LAND ECONOMICS 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 11.   ECON 343  ECONOMIC ANALYSIS OF ENERGY AND RESOURCE MARKETS  
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   MATH 172 or MATH 162 and ECON 100 or ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น MATH 172 or MATH 162; and ECON 100 or ECON 102 or  
   ECON 106           

 12.   ECON 345  TRANSPORTATION ECONOMICS 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 13.   ECON 347  COOPERATIVE ECONOMICS 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 14.   ECON 408  RESEARCH METHODS IN ECONOMICS   
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   Third year standing 
  เปลี่ยนเป็น ECON 407 or consent of the faculty                                    

 15.   ECON 428  POLITICAL ECONOMY 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 100 or ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 100 or ECON 102 or ECON 106           

 16.   ECON 437  TAX SYSTEM 
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   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

 17.   ECON 443  INDUSTRIAL ECONOMICS   
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
  จากเดิม   ECON 102   
  เปลี่ยนเป็น ECON 102 or ECON 106           

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ECON 106, 305, 403 และ 407  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ECON 202, 209, 220, 301, 304, 308, 321, 330, 340, 342, 
343, 345, 347, 408, 428, 437 และ 443  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

6.6   คณะทันตแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.   DPER 601   PRACTICE IN PERIODONTAL SURGERY 
   1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   ฝึกปฏิบัติศัลยกรรมปริทันต์    

เปลี่ยนเป็น PRACTICE IN PERIODONTAL SURGERY 
   2)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ      
   จากเดิม   1(0-3-0) / อย่างน้อย 30 ชั่วโมง    

เปลี่ยนเป็น 1(0-2-0) / 30 ชั่วโมง             
    3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  และ curriculum 
     mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 2.   DPED 603   INTRODUCTION TO PEDIATRIC DENTAL PROFESSION 
   1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   DPED 501 and DPED 582 

เปลี่ยนเป็น Sixth year standing 
    2)  เปลี่ยนแปลง  Curriculum mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 3.   DPRO 681   COMPLETE DENTURE IN 3 VISITED 
   1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   COMPLETE DENTURE IN 3 VISITED 
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   เปลี่ยนเป็น COMPLETE DENTURE IN 3 VISITS 
    2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ curriculum 
     mapping โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์         
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม    

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DPER 601 และ DPRO 681 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา DPED 603 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 6 ให้สั้น
กระชับ โดยอาจระบุเป็น “พัฒนาทักษะจากการสัมมนากรณีผู้ป่วยเฉพาะเรื่อง” ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

6.7   คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
       หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้            

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ. ดร.นิตยา  ภญิโญค า* ผศ. ดร.นิตยา  ภญิโญค า* - ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550 
- คม. (การบริหารการพยาบาล), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2521  
อ. ธนพรรณ  จรรยาศิริ* ผศ.วิลาวัณย์   เตือนราษฎร*์ - วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543 
- พย.บ., มหาวิทยาลัยมหดิล, 2537 

ผศ.อภิรัช  อินทรางกูร ณ อยุธยา* อ. ดร.พจนีย์  ภาคภูมิ * - Ph.D. (Midwifery), The University 
of Newcastle, Australia, 2015 

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

  - ป.พยาบาลศาสตร์, วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์, 
2534 

อ. สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ อ. สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ - พย.ม. (สุขภาพจติและการพยาบาล
จิตเวช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2539 

- วท.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลยัมหดิล, 
2527 

ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า - Ph.D. (Nursing Informatics), Case 
Western Reserve U., USA., 2012 

- M.S. (Nursing Informatics), Case 
Western Reserve U., USA., 2008 

- พย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544  

- พย.บ., มหาวิทยาลัยมหดิล, 2537 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม     

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ โดยใหมี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

6.8    คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตรแผน
ปกติ และแผนสองภาษา ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสาขาวิชามากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จากเดิม  ม.อ.202 (001202) ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 
เปลี่ยนเป็น  ม.อ.228 (001228) ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

2. โครงสร้างหลักสูตร แยกออกเป็น 2 แบบ และเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้  
แบบ 1 เศรษฐศาสตร์ (ไม่มีวิชาโท) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
แบบ 2 เศรษฐศาสตร์ (มีวิชาโท) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553  หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         108 หน่วยกิต 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 แบบ 1  ไม่มีวิชาโท  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต 
 แบบ 2  มีวิชาโท   ไม่น้อยกว่า   105 หน่วยกิต 

 2.1   วิชาแกน                 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                           -เหมือนเดิม- 

   2.2  วิชาเอก         57 หน่วยกิต 
         
 
   2.2.1  วิชาเอกบังคับ                  42 หน่วยกิต 
        2.2.2  วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           15 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเอก 
  แบบ 1 ไม่มีวชิาโท  63 หน่วยกิต 
 แบบ 2 มีวิชาโท    54 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       45 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก 
 แบบ 1 ไม่มีวชิาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 แบบ 2 มีวิชาโท  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                 

   2.3 วิชาโท      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   

    2.3 วิชาโท                 
 แบบ 1  ไม่มีวิชาโท  - ไม่ม ี- 
 แบบ 2 มีวิชาโท   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต                 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี              -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า    144  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1  ไม่มีวิชาโท  ไม่น้อยกว่า   135 หน่วยกิต 
 แบบ 2 มีวิชาโท    ไม่น้อยกว่า   141 หน่วยกิต 

 
  3.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเศรษฐศาสตร์        
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

6.9    คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอพิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  
       พ.ศ. 2558    

คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอพิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ทั้งทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจโลก 

2. มีทักษะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวางนโยบายและวางแผนเพ่ือสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนายิ่งขึ้น 

3. มีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ 

 2. รูปแบบของหลักสูตร  เป็นหลักสูตร 4 ปี (จัดแผนการศึกษาเป็น 3.5 ปี หรือ 7 ภาคการศึกษาปกติ) 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

  3. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 5. โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
            - วิชาเอกบังคับ                                 45  หน่วยกิต 
            - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                  18  หน่วยกิต 
 2.3 วิชาโท   ไม่มี    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                    6  หน่วยกิต 

 รายละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  
ตามที่เสนอ โดยขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขระยะเวลาเรียนตามแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 
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6.10   คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 คณะบริหารธุรกิจ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการก าหนดเงื่อนไขการเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ิมกระบวนวิชาเอกเลือกระดับ 300 ขึ้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและ
หลักการบัญชีต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้         

1. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนกระบวนวิชาเอกเลือก 
 จากเดิม  - ให้เลือก 5 กระบวนวิชา จาก 3 กลุ่มที่ก าหนดให้ โดยต้องมีกระบวนวิชาสัมมนา           

  อย่างน้อย 1 กระบวนวิชา และเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนส าหรับกระบวนวิชาสัมมนา  
       ต้องเลือกอย่างน้อย 2 กระบวนวิชาในกลุ่มวิชานั้นๆ 

 เปลี่ยนเป็น 1. ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 กระบวนวิชา จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในจ านวน  
       ดังกล่าวจะต้องเรียนกระบวนวิชาสัมมนา 1 กระบวนวิชา และ 
              2. เลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนอีกอย่างน้อย 2 กระบวนวิชา จากกลุ่มใดก็ได้ใน 3 กลุ่ม 
 

2. เพิ่มกระบวนวิชาให้เลือกเรียนในแต่ละกลุ่ม  ดังนี้ 
- กลุ่มการสอบบัญชี 

701498     บธ.บช. 498 หัวข้อเลือกสรรทางการบัญชี        3(3-0-6) 
หรือเลือกจากกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ที่เปิดสอนโดยภาควิชาการบัญชี 
 

- กลุ่มบัญชีการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
701457 บธ.บช. 457 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 หรือเลือกจากกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ที่เปิดสอนโดยภาควิชาการบัญชี 
 

- กลุ่มบัญชีบริหาร 
701345 บธ.บช. 345 การบัญชีโรงแรม    3(3-0-6) 
701424 บธ.บช. 424 ปัญหาการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
701455 บธ.บช. 455 การบัญชีระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
701498 บธ.บช. 498 หัวข้อเลือกสรรทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 หรือเลือกจากกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ที่เปิดสอนโดยภาควิชาการบัญชี 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม     

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 
2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.11   การก าหนดเงื่อนไขการเรียนกระบวนวิชาระดับ 300 - 400 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี                               

        เนื่องด้วยในทุกภาคการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับทุกคณะจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งก าหนดว่าผู้ที่จะได้รับการเสนอให้ส าเร็จการศึกษาจะต้อง
เรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา 

       ทั้งนี้ เนื่องจากแนวปฏิบัติเดิมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2543 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี โดยก าหนดเงื่อนไขการเรียนกระบวนวิชาระดับ 300 -400 
ดังนี้ 

หลักสูตร จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน วิชาเอก 

4 ปี 

 

ไม่น้อยกว่า 24 ไม่น้อยกว่า 48 

(ในจ านวน 48 หน่วยกิต ต้องเปน็ระดับ 300 ข้ึนไป ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ในจ านวน 36 หน่วยกิต ต้องเปน็ระดับ 400 ข้ึนไป ไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต เว้นแต่
จะได้รับอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัยเปน็อย่างอื่น) 

5 ปี 

 

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 60 

(ในจ านวน 60 หน่วยกิต ต้องเป็นระดับ 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และ
ในจ านวน 45 หน่วยกิต ต้องเป็นระดับ 400 ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างอื่น) 

 
แต่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 13.1 ไม่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของหลักสูตรไว้ โดยระบุว่า “หลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด” เนื่องจากขณะนี้ประกาศดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ อีกทั้งหลักสูตรต่างๆ มีรูปแบบที่
หลากหลาย จึงท าให้ขาดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะในประเด็นของการก าหนดให้เรียนกระบวนวิชาระดับ 300-400  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขการเรียนกระบวนวิชาระดับ 300-400 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือจะได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตร และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. ให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติในการก าหนดเง่ือนไขการเรียนกระบวน-
วิชาระดับ 300-400 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจะได้ก าหนดเป็น   
แนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตร และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาต่อไป 

2. ใหส้ านักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขการเรียนกระบวน
วิชาระดับ 300-400 ไว้ในหลักสูตร และเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ         
แนวทางการแก้ไขต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี -     
 
ปิดประชุมเวลา    17.00  น. 
 

              
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
  


