
ครั้งที่ 6/2550
วัน ที่ 2 มีนาคม 2550

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

1. ผศ.ดร. รักอริยะธรรม ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ
2. รศ. กรรมการ
3. นางสาวสมร จิตราทร

สํานักหอสมุด กรรมการ
4. อ. บวรสิน กรรมการ
5. ผศ.กานดา กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุปรียา กรรมการ
7. รศ.วัชรี เนติสิงหะ กรรมการ
8. ผศ.ปฐม กรรมการ
9. ผศ.ผุสดี คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ
10. อ.ดร.

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
11. นางเทพพร สุคําวัง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ติดราชการอื่น)
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.
3.
4.
5.
6.
7. พยาบาล
8. รองคณบดี
9.
10. รองคณบดี 1
11.
12. นิติ
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1. ผศ.ดร.กาญจนา
2. อ.สุชาติ
3. นางศิริกุล ดํารงชาติ
4. นางนิตยา ธนัญชัย
5. นายนภดล สุคําวัง นักวิชาการศึกษา 6 งานบริการการศึกษา
6. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
7. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
8. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. นางสุนทรี นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.55 น.
ประธานท่ีประชุม .-

ระเบียบวาระที่ 1
1. สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2550 เม่ือวันท่ี 2550 มีมติดังนี้
1. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันสมทบ
2.

การเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 (ภาคปกติ)
3.

12 หลักสูตร ดังนี้
1)

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2550)

3) หลักสูตรวิทยาศาสตร (หลักสูตร

4)
2550)
1. area)

สาขาวิ
สหสาขาวิชา (multidisciplinary)
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2.

5) หลักสูตร องเท่ียวและการโรงแรม
2550)
1.

2.

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ
7) หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
9) หลักสูตร
10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
12) หลักสูตร

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550

การประชุม ครั้งท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 16 กุ 2550

8 บรรทัดที่ 13 จากเดิม “ทั้งน้ี
” “ ”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง ( )

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ ( )

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา
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5.1 พ.ศ. 2550
( )

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 มาเพื่อพิจารณา

พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐาน
การ ตลอดจนระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติท่ี

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

มติและ

1. ถึง ฉบับ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง “ ” และ “นักศึกษา” หมายถึง “นักศึกษาระดับปริญญา

”

2.
1) 6.1 “มหาวิทยาลัยจะ” ออก
2) 6.2 และ 6.3 “มหาวิทยาลัยอาจ” ออก
3) “

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาล ”

3. “ ” หลักสูตร
างชัดเจน โดยจะขยาย

ระยะเวลาการศึกษา เต็มเวลา

4. “นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

”
5. “

จํานวนที่และเง่ือนไขการเทียบโอน
หลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย”

6. “
” ออก

7. ดังน้ี
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“8.2

”

8.

1) จากเดิม “
” “ หาวิทยาลัย”

2) จากเดิม “หรืออักษร S หรืออักษร CX
CS, …” “หรือลําดับขั้นอักษร S หรือลําดับขั้นอักษร CX

CS, …”

3)

– 22 น้ัน ที่ประชุม

5.2 ( )
พ.ศ. …….….

ระเบียบวาระน้ี

5.3

จารณาระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) ( . )

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


