
คร้ังที่ 7/2549
30 มิถุนายน 2549

ณ สํานักงานอธิการบดี
---------------

1. ผศ.ดร. รักอริยะธรรม ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ
2. นายเดชา พรึงลําภู

รองประธานกรรมการ
3. รศ. กรรมการ
4. รศ.วีณา วโรตมะวิชญ

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
5. นางอมรา อิสระชาญพานิช กรรมการ
6. ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล ส่ือ และเทคโนโลยี กรรมการ
7. ผศ.กานดา กรรมการ
8. รศ.พญ.ลําดวน รองคณบดี กรรมการ
9. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล กรรมการ
10. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ กรรมการ
11. รศ.วัชรี เนติสิงหะ กรรมการ
12. อ.น.สพ.ดร. ขัตติยะ กษา กรรมการ
13. รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
14. ผศ. ศรีสุวรรณ รองคณบดี 1 กรรมการ
15. ผศ.ผุสดี คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ
16. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดี

กรรมการ
17. นางเทพพร สุคําวัง

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ติดราชการอ่ืน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. และประกันคุณภาพ
9. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1. ผศ.ดร.กาญจนา
2. อ.วาทิศ
3. อุตตโม บัณฑิตวิทยาลัย
4. นางศิริกุล ดํารงชาติ
5. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. นางสุนทรี นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เร่ิมประชุมเวลา 10.15 น.
รองอธิ

ดังนี้.-

วาระที่ 1 เร่ือง
1. มติสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2549 มีมติอนุมัติหลักสูตร
จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.  2549

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

2. มติที่ประชุมคณบดี

ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 มีมติดังนี้

1.
และหลักสูตรปรับปรุงมากระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปรับระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรจากภาคการศึกษาที่ 1 2549
ภาคการศึกษาที่ 2 2549

วาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2549

การประชุม ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549
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วาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่อง
3.1 ( ) เร่ือง อง

กระบวนวิชาสําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2546
( )

ตามอัธยาศัย และ

1. 2. “ 2548 ” “
254… ”

2. 3.
“
รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับปริญญาตรี ”
3. 4. “………..รวมทั้ง Portfolio

โดยทั่วกัน” “………….รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติและ ”

4. ไข “ 2548” “ 254…” ทุกที่ที่ปรากฏ
5. ( ) ประกาศ ดังนี้

1)
กระบวนวิชาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

2) กศึกษาลงทะเบียนเรียน
21 ในภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนกระบวนวิชาตามอัธยาศัย
เหมาะสม

วาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ ( )

วาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา
5.1 ( ) พ.ศ.254…
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วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ
6.1

ขาวิชา
ของนักศึกษา 1 โดยนักศึกษา

O-NET และ A-NET
admission ยหลัง

ในภาคการศึกษาที่ 1
มหาวิทยาลัยกําหนด

โดยเลือกลงทะเบียน ซึ่ง

ตามแผนกําหนดการศึกษา
ดังนี้

1. 1

2. อา
ทั้งนี้ หากนักศึกษายืนยันที่จะ

ใด ๆ
3.

4. O-NET A-NET
1

5.
สาขาวิชา
การศึกษาระดับปริญญาตรี

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(นางเทพพร สุคําวัง) (นายเดชา พรึงลําภู)

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


