
ครั้งที่ 9/2550
วัน ที่ 30 เมษายน 2550

สารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี
---------------

1. ผศ.ดร. รักอริยะธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. รองประธานกรรมการ
3. รศ. กรรมการ
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช กรรมการ
5. รศ.โรม จิรานุกรม กรรมการ
6. อ.ไชยยศ กรรมการ
7. ผศ.กานดา กรรมการ
8. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล กรรมการ
9. รศ.วัชรี เนติสิงหะ กรรมการ
10. น.สพ.ดร. ขัตติยะ กรรมการ
11. ผศ.ผุสดี กรรมการ
12. อ.ดร.

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
13. นางเทพพร สุคําวัง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

14. นางศิริกุล ดํารงชาติ
15. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
16. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
17. นางสุนทรี นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ติดราชการอื่น)
1.
2.
3.
4. รอง
5.
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6. รองคณบดี
7.
8.
9. พยาบาล
10.
11. ชาการ คณะบริหารธุรกิจ
12. วิชาการ
13. รองคณบดี 1
14.
15. นิติ

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
ประธานท่ีประชุม .-

ระเบียบวาระที่ 1
1. มติสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติ
หลักสูตร และ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 (เปล่ียนชื่อ

หลักสูตร จาก สาขาวิชา )
6. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตร พ.ศ. 2550

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2550

การประชุม ครั้งท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ี
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง

3.1 ( ) พ.ศ. 2550
( )

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

.ศ. 2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐาน

.ศ. 2550 ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ในคราวประชุมครั้งท่ี
2/2549 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2549

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 2
มีนาคม 2550 และครั้งท่ี 7/2550 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2550 ( )
1-12 13-22 นั้น ท่ีประชุม

1. 14.6
“14.6

9 22
10

มหาวิทยาลัย”
2. 14.9 14.8

“14.8 การลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา

”
3. 14.12 ดังน้ี

“14.12

”
4. 16.3 – 16.5



-4-

“16.3
3

16.4
(1)

อักษรลําดับขั้น ความหมาย
A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00
B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50
B ดี (GOOD) 3.00
C+ (FAIRLY GOOD) 2.50
C (FAIR) 2.00
D+ (POOR) 1.50
D (VERY POOR) 1.00
F ตก (FAILED) 0.00

(2)
อักษรลําดับขั้น ความหมาย

S (SATISFACTORY)
U (UNSATISFACTORY)

V (VISITOR)
W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
CS

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
CE

(CREDITS FROM EXAMINATION)
CT

(CREDITS FROM TRAINING)
CP

(CREDITS FROM PORTFOLIO)
CX

(CREDITS FROM EXEMPTION)
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(3)
อักษรลําดับขั้น ความหมาย

I (INCOMPLETE)
P (IN PROGRESS)

5. 16.6 ออก
6. 16.7 “…

…” “... ชั้นเรียน ...”
7. 16.10.5 “

การศึกษาประจําภาคการศึกษาน้ัน ”
8. 16.14 “(Grade Point Average, GPA)” ประโยค
9. 16.15.2 “

1 ”

10. 16.16 “ ยจาก

1
”

11. 16.19 “ ” “มหาวิทยาลัย” ทุกที่ที่
ปรากฏ

12. 17.3.2
“17.3.2 นักศึกษาที่

ภายใน 30 วัน นับจากวัน

25

”
13. 20.1 “ ” ออก
14. 20.2.2 “ 7

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 4 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
หลักสูตร 5 11 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 6 ” ออก

ดังน้ี “
ของมหาวิทยาลัย
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15. 20.4.8
“20.4.8สําห

ก.
มเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร โดยมี 3.50

3.25 ถึง 3.49
ข. F หรือ U หรืออักษรลําดับขั้นอื่นใดที่

ค.
-
า

”
16. 21.1.3

“

3.75 F หรือ U หรืออักษรลําดับ
ขั้นอื่ ”

17. 21.2.3
“

3.50 บอักษรลําดับขั้น F หรือ U หรืออักษรอื่นใด
”

18. 22 “ ” ออก
ทั้งน้ี “อักษร” และ “ลําดับขั้น” “อักษรลําดับขั้น” ทุกที่ที่ปรากฏ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ ( )
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ( )

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ( )

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) ( . )

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


