
ครั้งที่  10/2549
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549

ณ สํานักงานอธิการบดี
---------------

1. ผศ.ดร. รักอริยะธรรม ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.

รองประธานกรรมการ
3. รศ. กรรมการ
4. นางสาวสมร จิตราทร สํานักหอสมุด

กรรมการ
5. อ. บวรสิน กรรมการ
6. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล ส่ือ และเทคโนโลยี กรรมการ
7. รศ. บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
8. ผศ. กรรมการ
9. อ.ไชยยศ กรรมการ
10. ผศ.กานดา กรรมการ
11. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล กรรมการ
12. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ ายวิชาการ กรรมการ
13. ผศ.ปฐม กรรมการ
14. รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
15.อ.ดร. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
16. นางเทพพร สุคําวัง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ติดราชการอื่น)
1.
2.
3. คณะวิศวกรร
4. รองคณบดี
5.
6.
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7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8.
9. และประกันคุณภาพ
10. รองคณบดี 1
11.
12.

1. รศ.ดร.
2. ผศ. นําเจริญ คณะการส่ือสารมวลชน
3. นางนิทราพร อุตตโม
4. นางศิริกุล ดํารงชาติ
5. นางสุนทรี นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
ประธานท่ีประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
1. มติสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2549 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2549 มีมติดังนี้
1. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นาโน หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2549

หลักสูตรนานาชาติ 200,000 บาท
ประกอบกับจํานวนรับเพียง 5 คน และการเรียกเก็บ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย

3. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
แผน ข (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2549

2. มติที่ประชุมคณบดี
ท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี 17/2549 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 มีมติและ

ดังนี้
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มติ
1)

คณะ/สาขาวิชากําหนด เนื่ /
2)

3)

1)

มีการโ
2)

2 ภาคการศึกษา จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของ

การลงทะเบียนเรีย
3)

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2549

การประชุม ครั้งท่ี 9/2549 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2549

วมประชุมลําดับที่ 10
ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล จากเดิม “ ” “ ”

“ผศ.เกวลิน คุณาศักดากุล” “ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล”

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง

3.1 สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย โดยปรับเนื้อหา

ษาท่ีนักศึกษา

2550 ตามรายละเอียดดังนี้
1. มีการปรับเปล่ียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและ

หมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 144
135

2.

มีมติดังน้ี
1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ตามที่เสนอ

2550

2. เพ่ือทร

3.
5 จากเดิม 157… 176… ทุกที่ที่ปรากฏ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ ( )

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา

5.1

จํานวน 11 กระบวนวิชา
ท่ี 1 2550 MKTG 345, 351, 437, 438, 439, 446, 447, 448, 451,
452, 462 ซ่ึ
หลักสูตรซ่ึงคณะจะดําเนินการเสนอขอปรับปรุงมาในภายหลัง

ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2549 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549

มีมติดังน้ี
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1. จํานวน 11 กระบวนวิชา ตามที่เสนอ
1 2550
ดังนี้

1) เน้ื 9-12 ควร

2) ว
จากเดิม “ …” “นักศึกษา

สามารถอธิบาย…”
3) กระบวนวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับกรณีศึกษา

2.
ๆ และ

ๆ รูปแบบ

3. -

ทั้งน้ี
1. คณะและสาขาวิชาควรพิจารณากําหนด

หาและกระบวนวิชาที่จะ

2.
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก ฯลฯ ทั้งน้ี เพ่ือกําหนด

ชัดเจน
ๆ

5.2 และยกเลิก Formerly Code และ Formerly
Name ของกระบวนวิชา

Formerly Code และ Formerly Name
2 2549 ดังนี้

1. จํานวน 12 กระบวนวิชา CHEM 472; BIOL 204; CS 210;
MATH 107, 108, 151, 208, 318, 332, 338, 339, 465

2. ยกเลิก Formerly Code และ Formerly Name ของกระบวนวิชา จํานวน 14 กระบวนวิชา
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ท้ังนี้ และยกเลิก
Formerly Code และ Formerly Name ซ่ึงกระบวนวิชา

ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2549
เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2549

และยกเลิก Formerly
Code และ Formerly Name ของกระบวนวิชาตามที่เสนอ ารศึกษาที่ 2 2549

5.3
2549

ดังนี้
1. วิชาโทเคมี
2. วิชาโทชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
3. วิชาโทธรณีวิทยา
4. วิชาโทสถิติ
5. วิชาโทชีววิทยา
6. วิชาโทสัตววิทยา
7.

ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2549 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2549

มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงวิชาโทสําหรับนักศึกษาทั่วไป
2549

5.4 ( ) เรื่อง
เรื่อง ย

สาขาวิชาไปคณะอื่น
พ.ศ.2546

1.
2 ภาคการศึกษา ทั้งน้ี อาจกําหนดจํานวน

70-80%
2.



-7-

3.
ศักยภาพของคณะ

4.

5.
สาขาวิชา

ทั้งน้ี มีมติเห็นชอบในหลักการ ( ) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เง่ือนไข
( )

“ โดยระบุ
โดยคํานึงถึงแผนกําหนดการศึกษา”

5.5 ( ) เรื่อง
พ.ศ. 254……

เรื่อง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 254…. เพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

เรื่อง
ปริญญาตรี พ.ศ. 254…. โดยมีรายละเอียดเพื่อพิจารณาตาม

มีมติ ดังน้ี
1. เห็นชอบ ( ) เรื่อง

ปริญญาตรี พ.ศ. 254….
1) ความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัย

2) หมวดวิชา

ควร

เหมาะสม
3)

เกินไป เพราะในทางป
ๆ
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2.
วิชาศึกษาทั่วไป
ของทุกคณะ สาขาวิชา

5.6 ( ) พ.ศ. 254…

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 254… กับ

เรียนดีของนักศึกษาหลักสูตรเพื่อปริญญาท่ีสอง
ที่ประชุมขอเลื่อนการพิจ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ( )

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(นางเทพพร สุคําวัง) (

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


