
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ 10/2549 
วันพธุที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวทิยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 2.  ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3.  ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

4.  อาจารยกฤษฎา แสงสืบชาต ิ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 

5.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 6.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดคีณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 7.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร 

8.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.ชนญัชิดาดุษฎี   ทูลศิริ    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

10.  ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ ์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดคีณะศึกษาศาสตร 

11.  อาจารยชลิตา มณีศรี    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดคีณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  12.  นพ.วรรณะ   อูนากุล    กรรมการ 

         รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
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13.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัวทิยาศาสตรการกีฬา 

 15.  อาจารยเอิบ  ทวีชาต ิ    (แทน) กรรมการ 

(แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

 16. อาจารยวัลลภ ศัพทพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

17.  ผศ.ดร.สุนันทา โอศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยแพทยแผนไทย 

18.  อาจารยอัญชลี มีบุญ    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

19.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

20.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

21.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลกัสูตรและการสอน 

 22. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวชิาการศึกษา 
 
ผูลาประชมุ 

1.  อธกิารบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

3.  ผูอํานวยการวิทยาลัยอญัมณี 

4.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี 

 
ผูเขารวมประชุม 
  1.  อาจารยศภุสิทธิ์  เลิศบัวสิน   วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

  2.  อาจารยกจิฐเชต  ไกรวาส   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  3.  ดร.เจริญ  ชินวานิชยเจรญิ   คณะวิศวกรรมศาสตร 
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  4.  นายธานี  วรรณพัฒน    กองฝกอบรม กรมการพฒันาชุมชน 

  5.  นางสาวปริศนา  โกลละสุต   กองฝกอบรม กรมการพฒันาชุมชน 

  6.  นายกิตติพงษ  เกิดผล   กองฝกอบรม กรมการพฒันาชุมชน 

  7.  นายทรงพล  วชิัยขัทคะ   กองฝกอบรม กรมการพฒันาชุมชน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1  การจัดนิทรรศการหลักสูตรที่เมืองปกกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที ่12-16 ตุลาคม 2549  มหาวทิยาลัย 

ไดเขารวมงานจัดนิทรรศการหลักสูตรที่เมืองปกกิง่  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  ซึ่งมีผูเขารวมงานจาก 

ทั่วโลก  โดยประเทศไทยมมีหาวิทยาลัยเขารวม  5  สถาบัน  ทั้งนีม้ีผูเขาเยี่ยมชมบูธของมหาวทิยาลัยบูรพาเปน

จํานวนมาก  โดยมีผูสมัครเขาศึกษาในมหาวทิยาลยับูรพา  จาํนวน 7 คน  แบงเปนระดับปริญญาโท  จํานวน  

5 คน  (คณะวทิยาศาสตร 2 คน  คณะศึกษาศาสตร 3 คน)  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 2 คน  (วทิยาลัย 

นานาชาติ 2 คน)  และอีกสวนหนึง่  คือ  โรงเรียนสาธิต  Feng  Tai  Experimental  School  ไดทําความ

รวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยสาธิต  และนิสิตดวย 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  ความกาวหนาเกี่ยวกบัการจัดทําเอกสารสง  กพร. 
 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ขณะนี้มหาวทิยาลัยกาํลงัดําเนินการจัดทาํเอกสาร

เพื่อสง  กพร.  ทัง้นีย้ังขาดขอมูลจาก 2 หนวยงาน  คือ  

  1.  คณะศิลปกรรมศาสตร  ขอหลักฐานผลงานที่สรางสรรค  ทรัพยสินทางปญญา   

จํานวน 19 ชิน้ 

  2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอขอมูลอาจารยที่ปรึกษา  ทัง้หมดมี  18  คน  

ขณะนี้สงมาเพียง  4  คน  ยังขาดขอมูลอีก  14  คน 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอใหทั้ง  2  หนวยงาน  สงขอมูลดังกลาวใหกองบริการการศึกษาตอไป 
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1.3  การเลื่อนสอบ  การคัดเลือกบุคคลเขาศีกษาในระดับปรญิญาตรี  ประเภทโควตา   
      ประจาํป 2550  

 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  มหาวิทยาลยัไดประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาตอในระดบัปริญญาตรีประเภทโควตา  ดงันี ้

  วิชา  01-04  จากวนัที่ 13 ตุลาคม 2549  เปนวนัที ่4 พฤศจิกายน 2549 

  วิชา  05-17  จากวนัที่  16 ตุลาคม 2549  เปนวนัที ่28 ตุลาคม 2549 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 9/2549 

        วันที่  28  กันยายน  2549 
 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่ 

9/2549  วันที ่28 กันยายน 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2549 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมกีารแกไขที่หนา  2  รายชื่อลําดับที่  17 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
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วาระที ่4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาไทยศกึษา  หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549 

 

         คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวชิาไทยศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) เรียบรอยแลว   

โครงสรางของหลักสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 โครงสรางหลกัสูตร     แบบ 1.1  แบบ 2.1   

1.  หมวดวชิาบังคับ         -        6 

2.  หมวดวิชาเลือก         -        6   

3.  หมวดวิทยานพินธ         48      36  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที ่21 กันยายน 2549   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี ้

 (1.1)  หนา 2  ขอ 6  คุณสมบัติเฉพาะ  แบบ  1.1  ใหเพิม่เปนสาขาวิชาไทยศึกษา

(1.2)  พิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลกัสูตรลําดับที่ 5  ดร.ชัยยนต  ประดิษฐศิลป   

วาซับซอนกับหลักสูตรอื่นหรือไม 

 (1.3)  ตรวจสอบความถกูตองของ  wording  ทั้งหลักสตูร 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวชิาไทยศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

           คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดเสนอเอกสารความพรอม 

ในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2549  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษา 10 คน  

ดังนี ้ ภาคปกติ      แบบ 1.1    จาํนวน 5 คน แบบ 2.1     จาํนวน 5 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที ่21 กันยายน 

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ดงันี ้

 (1.1)  ขอ 9  ตนทนุการผลิต 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.3  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยติุธรรมและสงัคม 
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

          คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดเสนอหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

 โครงสรางหลกัสูตร          แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข   

1.  หมวดวิชาแกน            9       9 

2.  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา        12     12 

3.  หมวดวิชาเลือก          6       6   

4.  หมวดวิทยานพินธ         12       - 

5.  หมวดวิชาแทนวทิยานพินธ         -     12    

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที ่21 กันยายน 

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม   

      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 

 

มติ ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ดงันี ้

(1.1)  ขอ 3  หนวยงานที่รับผิดชอบ  ปรับเปนภาควิชารัฐศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยับูรพา 

(1.2)  พิจารณาทบทวนขอความในหนา 2  และใหตัดขอความโครงการความรวมมือทาง

วิชาการกับสํานักงานตํารวจแหงชาติออก 

(1.3)  ตรวจสอบความถกูตองของชื่อปริญญาภาษาองักฤษ 

(1.4)  อาจารยประจําหลักสูตร  ใหปรับช่ืออาจารย  3  ทานหลงัออก 

(1.5)  ขอใหปรับการเขียนหนา  30  ในวงเล็บ  เปน  “และเลือกวิชาในหมวดวิชาเลือกอีก 6 

หนวยกิต  ทั้งนี้ใหข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” 

  (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรมและสงัคม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549    

 

           คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดเสนอเอกสารความพรอม 

ในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรมและ

สังคมหลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2550  จํานวน

นิสิตที่จะรับเขาศึกษา  50 คน  ดังนี ้

  ภาคปกติ      แผน ก  แบบ ก 2    จํานวน 10 คน แผน ข       จํานวน 40 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที ่21 กันยายน

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

 

 

 

 

 

 



 -8- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ดงันี ้

 (1.1)  พิจารณาทบทวนขอ 9  ตนทนุการผลิต 

 (1.2)  ใหตัดรายชื่อลําดับที่  4, 5, 6  ออก 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.5  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 

 

          คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรม

หาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้

  เพื่อใหสอดคลองกับยทุธศาสตรของรัฐบาลที่มุงเนนปลกูฝงจิตสํานึกสรางคานิยมความเปน

ไทยสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม  และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 โครงสรางหลกัสูตร          แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข   

1.  หมวดวิชาแกน            6      6 

2.  หมวดวิชาบังคับ          9      9 

3.  หมวดวิชาเลือก          9     15   

4.  หมวดวิทยานพินธ         12       - 

5.  หมวดวิชาศึกษาคนควาอิสระ         -      6    

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที ่21 กันยายน 

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ดงันี ้

(1.1)  ขอใหคณะพิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลกัสูตรใหสอดคลองกัน  ทัง้ระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก 

(1.2)  ขอใหปรับช่ือหมวดวชิาศึกษาคนควาอิสระ  เปน  หมวดวิชาแทนวทิยานพินธ  โดย

กําหนดวิชาศกึษาคนควาดวยตนเอง  3-6  หนวยกิต  และใหเลือกวิชาเลือกอีก  

6 หนวยกิต 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.6  การเทียบโอนหลกัสตูรนักบริหารงานชุมชนระดับสูง (นพส.) และหลักสตูรนัก
บริหาร  งานชุมชนระดับกลาง (นพก.) กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต  วิทยาลยัการบริหารรัฐกจิ 

 

       ดวยวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจไดเสนอการเทยีบโอนหลกัสูตรนักบริหารงานพฒันาชมุชน

ระดับสูง (นพส.) และหลกัสตูรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) กับหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ  โดยมีเหตุผลในการเทียบโอน ดังนี ้

  อนุสนธิความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลยับูรพากับกระทรวงมหาดไทย  ในความ

รวมมือทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรรวมกัน เมื่อวันที ่15 พฤษภาคม 2544  นัน้   ดวยกรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย  ไดขอเสนอเทยีบโอนหลักสูตรนักบริหารงานชมุชนระดับกลาง (นพก.) กับหลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ  พรอมนี้วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจไดดําเนนิการประชุม

พิจารณาการเทียบโอนหลกัสูตรระหวางมหาวิทยาลัยบรูพาและกรมการพัฒนาชมุชน  เมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน 

2549  และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ในการประชมุ

คร้ังที่ 3/2549  เมื่อวนัที่ 25 กันยายน2549  แลว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเทยีบโอนหลกัสูตรนักบริหารงานชมุชนระดับสูง (นพส.)  

และหลักสูตรนักบริหารงานชุมชนระดับกลาง (นพก.) กบัหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ ในการเทยีบโอนรายวิชาในหลกัสูตร  นพส, นพก, และรปม 

  (2)  การเทียบโอนขอใหพจิารณาเกรดตองไมต่ํากวา B ในรายวิชานั้น ๆ 

  (3)  การคํานวณเกรด  การคิดคาเฉลี่ย ขอใหใชจํานวนชัว่โมงเปนตัวถวงน้าํหนัก 

  (4)  ขอใหสงหลักฐานการเทยีบโอนใหงานทะเบียนและสถิตินิสิต 

 
4.7  ขออนุมติัใชหลกัสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน  เฉพาะวิชาเอก  พ.ศ.  2549  

แทนวิชาเอก  หลกัสูตร  พ.ศ.2547 
 

           ตามที่ คณะศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหนิสิตสาขาวิชาการสอน

ภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ ซึ่งมีนิสิตรุนปรับเขา 2548 เปนรุนแรก จํานวน 7 คน ซึ่งตามหลักสูตรนิสิตจะตองศึกษา

ในประเทศเปนเวลา 2 ป เดินทางไปศึกษาตอ ณ ประเทศญี่ปุน 2 ป และเดินทางกลับมาฝกสอนอีก 1 ป นั้น แต

เนื่องจากวิชาเอกในหลักสูตร พ.ศ.2547 ที่เหลือที่จะตองไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุนเพียง 27 หนวยกิต (ใช

ระยะเวลา 1 ป) จึงทําใหการเรียนภาษาไมเขมเทาที่ควร ประกอบกับจะตองเรียนวิชาโท อีก 18 หนวยกิต ซึ่ง

นิสิตดังกลาวยังไมไดเรียนวิชาโทเลย เพราะตองรีบเรียนวิชาชีพครูใหครบกอนจะเดินทางไปศึกษาตอ ดังนั้น 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความเขมขนของหลักสูตรมากขึ้น คณะศึกษาศาสตรจึงมีความประสงคขอให

นิสิตรุนปการศึกษา 2548 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน เฉพาะวิชาเอก พ.ศ.2549 แทนวิชาเอก 

หลักสูตร พ.ศ. 2547 (รายละเอียดตารางเปรียบเทียบดังแนบ) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ คร้ังที่ 10/2549 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2549 เรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบนิสิตรุนปการศึกษา 2548 ใชหลักสูตร 

  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน เฉพาะวิชาเอก พ.ศ.2549 แทนวิชาเอก 

  หลักสูตร พ.ศ.2547 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหชลอไปกอน และขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่ออาจจะไปเรียนบางรายวชิาที่เปด

สอนในประเทศญี่ปุน 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่11/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 10/2549  วนัอังคารที ่10  ตุลาคม  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหเลื่อนการประชุมเปนวนัจันทรที ่6 พฤศจิกายน 2549  เวลา  09.30 น. 
   

5.2  วันหยุดสําหรบัการซอมรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
         ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  มหาวิทยาลยัจะมีพิธพีระราชทานปริญญาบัตร  ใน

วันที่ 27 ธนัวาคม 2549  โดยกําหนดใหมกีารซอมรับปริญญาในวนัที ่23-24 ธันวาคม 2549  ซึ่งเปนวนัทีม่ีการ

เรียนการสอนสําหรับนิสิตภาคพิเศษ  และมหาวิทยาลยัไดขอใหอาจารยแตละคณะทาํหนาที่ฝกซอมบัณฑิตใน

วันดังกลาว  ทัง้นี ้ สําหรับวนัที่ 23 ธนัวาคม 2549  ที่มีประกาศงดการการเรียนการสอนนัน้  มหาวทิยาลยัไดจัด

ใหมีการเรียนชดเชยในวันที ่3 มีนาคม 2550    แตในวันที่ 24 ธนัวาคม 2549  ยังไมไดจัดวันเรียนชดเชยให  

เนื่องจากไมมวีันวางแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา   
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ใหมีประกาศงดการเรียนการสอนในวันที ่23 ธันวาคม 2549  โดยใหเรียนชดเชย

ในวนัที ่3 มนีาคม 2550  สําหรับวนัที่ 24 ธันวาคม 2549  ไมงดการเรียนการสอน  หาก

อาจารยทานใดมีภารกิจสอนขอใหปรับเปลี่ยนอาจารยทีฝ่กซอมเปนอาจารยทานอืน่แทน 
 

ปดประชุมเวลา  11.50 น. 
 

 

 (นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

          นักวิชากรศึกษา           หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

        ผูบันทึกการประชุม             ผูบันทึกการประชุม 
 

  

      (นายพิชิตร  มีพจนา)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจติรพร  หลอสุวรรณกุล) 

         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

               ผูตรวจรายงานการประชุม                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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