
ครั้งที่ 8/2550
วัน ที่ 23 เมษายน 2550

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

1. ผศ.ดร. รักอริยะธรรม ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. รองประธานกรรมการ
3. รศ. กรรมการ
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช กรรมการ
5. ผศ.ปฐม และ

กรรมการ
6. อ.ดร.จิตรลดา กรรมการ
7. รศ.โรม จิรานุกรม กรรมการ
8. อ.ไชยยศ กรรมการ
9. ผศ.กานดา กรรมการ
10. ผศ.ดร.สุปรียา กรรมการ
11. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล กรรมการ
12. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ กรรมการ
13. รศ.วัชรี เนติสิงหะ กรรมการ
14. อ.ดร.ศรีสุวรรณ กรรมการ
15. ผศ.ผุสดี คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ
16. อ.ดร.

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
17. นางเทพพร สุคําวัง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

18. ผศ.ดร.กาญจนา
19. รศ.ธเนศ
20. นางศิริกุล ดํารงชาติ
21. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
22. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23. นางสุนทรี นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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(ติดราชการอื่น)
1.
2.
3. พยาบาล
4.
5. บริหารธุรกิจ
6. รองคณบดี 1
7.
8. คณะนิติ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ประธานท่ีประชุม ชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ 1
1. มติสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติ
หลักสูตร และ

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

2. มติที่ประชุมคณบดี
ท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2550 รับทราบการ

ปรับปรุง
จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

1)

2) –

3) – จุดแข็งในการปรับปรุงหลักสูตรออก
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เสนอแนะดังนี้
1)

2) “
การของตลาดแรงงาน”

ท่ีมี
ท่ีมี

3)

4) การลดกระบวนวิ

การนําเสนอหลักสูตร โดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลและสาระในการนําเสนอขอปรับปรุง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2550

การประชุม ครั้งท่ี 7/2550 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง

3.1 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ ( )

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา

5.1 คณะ ขอ
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- PSY 445 Industrial and Organizational Psychology Practicum 6(1/1-5/P)
Pre: PSY 431 and PSY 432

โดย ณะกรรมการประจําคณะมนุษย-

มติเห็นชอบในหลักการการ กระบวนวิชา PSY 445

นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณ ภาษาไทย
“

แผน ”

5.2 คณะ ขอ

คณะ ขอ
ตามรายละเอียดดังนี้

1. ECON 320 International Business Economics 3(3/3-0/0)
Pre: ECON 308

2. ECON 322 International Political Economy 3(3/3-0/0)
Pre: ECON 202

3. ECON 323 Modern Chinese Economy 3(3/3-0/0)
Pre: Third year standing

4. ECON 325 American Marketing Economics 3(3/3-0/0)
Pre: Third year standing

โดย เศรษฐ-
ศา

มติเห็ ECON 320,
322, 323, 325

“Economics” และ
“Economy” “เศรษฐศ ” และ “เศรษฐกิจ” ในภาษาไทย และควร
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5.3 คณะวิ ขอปรับปรุงวิชาโท สําหรับนักศึกษาทั่วไป

คณะวิ ขอปรับปรุงวิชาโท
ตามรายละเอียดดังนี้

จากเดิม
CS 100

โดยเลือกจากกระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไป

โดย
วิทยา ในคราวประชุม

นักศึกษาทั่วไป
ทั้งน้ี

ระดับ 200
จึง
กระบวนวิชา

5.4 ( )
พ.ศ. …….….

ระเบียบวาระ

5.5
จํานวนห

13 กันยายน 2549
.ศ. 2546

2549

“

การลงทะเบียนตามปกติ”

1. ต
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2.

3.
4.

W หรื

ดังน้ี
1.
2.
3.
4.

5.6 และการคํานวณ
AP

งการ AP ท่ี
2548 จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ ENGL 103 และ THAI

100 ซ่ึงนักเรียนท่ี ใน
(กระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

AP

และประกาศใดๆ ท่ีครอบคลุมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกกระบวนวิชาและลําดับขั้นของนักศึกษา
โครงการ AP
2549 มีการจัดโครงการ AP
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกกระบวนวิชาและการคํานวณลําดับขั้น จึงขอท่ีประชุมพิจารณากําหนด

เกี่ยวกับผลการศึกษาของนักศึกษาโครงการ AP
2548 2549 ดังนี้

1. AP
(Registration) หรือ (Credit Transfer) ซ่ึงจะปรากฏผลใน

ใบระเบียนถาวร (Transcript)
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หมายเหตุ แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาท่ัวไป
- การลงทะเบียน

บันทึกอักษร CX ซ่ึง
กระบวนวิชาจะถูกบันทึกโดยระบบการลงทะเบียน

-

บขั้น ซ่ึงกระบวนวิชาจะถูกบันทึกโดยระบบการ
(Credit Transfer)

2.
AP

ภาคการศึกษา

หมายเหตุ แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาท่ัวไป
- การลงทะเบียน CX

(
เรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2547)
- (ตาม

ประกาศฯ จากสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 29
กันยายน 2546)

มีมติ ดังน้ี

1. นักศึกษาจากโครงการ AP
โครงการ AP (Advanced Registration)

โครงการ AP สําหรับ AP
ลําดับขั้น

2. และการคํานวณผลลําดับขั้น ล
จากโครงการ AP สะสม
ลงทะเบียนตามปกติ และประเมินผลจากโครงการ AP
คํานวณผลการเรียนประจําภาคการศึกษา เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ AP น้ัน

หาวิทยาลัย
บันทึก อักษร CX กระทบ
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3.
เน่ือง

AP
ร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง) ( . )

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจรายงานการประชุม


