
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ 9/2549 
วันพฤหัสบดีที่   28  กันยายน  พ.ศ. 2549 

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

 
ผูเขาประชมุ 

1.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

      อธิการบด ี  

2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 3.  ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

4.  อาจารยณรงค  อ้ึงกิมบวน   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 7.  อาจารยวศิน  ยุวนะเตมีย   กรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 8.  รศ.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 10.  ผศ.ดร.รุงรัตน ศรีสุริยเวศน   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

11.  รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   กรรมการ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

12.  อาจารยชลิตา มณีศรี    (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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13.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

15.  ผศ.ดร.สันติพงษ ปล่ังสุวรรณ   (แทน)กรรมการ 

        (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

 16.  อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

 17. อาจารยวัลลภา ศัพทพนัธุ   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

18.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

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

   (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลยัแพทยแผนไทย 

20.  ดร.สมุทร  ชํานาญ    กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

21.  อาจารยวศิน ยุวนะเตมีย   กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 

22.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

23.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

24.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 25. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวชิาการศึกษา 
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ผูลาประชมุ 
1.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

2.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1  ราง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ฉบับที่ 10 กับทิศทางการพัฒนานสิิตนักศึกษา 
 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบถึง  ราง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  10  กับ  

ทิศทางการพฒันานิสิตนกัศึกษา  แนวคดิการพัฒนาบณัฑิตอุดมคติไทย  และแนวคิด  “การศึกษา”ตามพระราชดําริ 

กับการพัฒนานักเรียนนกัศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553  ตอไป 

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2549 

         วันที่  15  สิงหาคม  2549 
 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่ 8/2549 

วันที ่15 สิงหาคม 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2549 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
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วาระที ่4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  โครงการเรียนดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

 

         ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา วทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว ไดเสนอโครงการเรียนดี มหาวิทยาลยั

บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

1.  สงเสริมใหนักเรียนทีเ่รียนดีในจงัหวัดสระแกวและจงัหวัดใกลเคียง ใหไดรับโอกาสเขาศึกษาใน 

มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว  

2.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีศักยภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 

3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในจงัหวัดสระแกวและจังหวัดใกลเคียงใหมีมาตรฐาน 

การศึกษาที่สูงขึ้น  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบโครงการเรียนดี มหาวิทยาลัยบูรพา วทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาเขตฯ  ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี ้

       (1.1)  ขอ 6 คุณสมบัติของผูสมัคร  ใหตัดขอความ  “หรืออยูในระดบั 1-10 ของสาขาวิชา” ออก 

       (1.2)  ขอใหเปลี่ยนชื่อโครงการเปน  “โครงการโควตาพิเศษ วทิยาเขตสารสนเทศสระแกว” 

(2)  คณะกรรมการฯ  แนะนาํวทิยาเขตฯ  ทบทวนแผนในระยะยาวที่จะเปดการเรียนการสอนให

ชัดเจน และควรเปดสอนในกลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไปกอน 

 
4.2  บทความวิชาการที่เผยแพรทางวทิยุกระจายเสียง 

 

   ตามที่สํานกับริการวิชาการไดดําเนินการโครงการเผยแพรวิชาการทางวทิยุกระจายเสียง 

โดยการประสานงานและนาํบทความวิชาการจากคณาจารยคณะตาง ๆ มาผลิต  เพื่อเผยแพร  ดงันี ้

(1)  จัดทําเปนซีดี เพื่อสงไปเผยแพรยังสถานีวทิยุกระจายเสียงกวา 150 สถานทีั่วประเทศ  

(2)  การนําบทความวิชาการมาจัดทาํเปนเอกสารรวมเลมบทความ เพือ่สงไปยังหองสมุดสถาบนั 

       อุดมศึกษาทัว่ประเทศและหองสมุดโรงเรียนในภาคตะวันออกอกีประมาณ 150 แหง  

(3)  เผยแพรทาง Internet บน Web Site ของสํานักบริการวิชาการ www.uniserv.buu.ac.th 

ในการนี้ สํานกับริการวิชาการมีการประชมุรวมกับประธานกรรมการฝายวิชาการของรายการตาง ๆ  เมื่อวันที่ 7  

เมษายน 2549  ไดมีประเด็นเรื่องแนวทางการเพิ่มแรงจงูใจใหกับคณาจารยผูเขียนบทความวิชาการ  ดงันี ้

  1.  บทความวชิาการที่คณาจารยเขียนเผยแพรในโครงการเผยแพรวชิาการทางสถานี

วิทยกุระจายเสียงของมหาวทิยาลยับูรพา สามารถจัดเปนบทความวิชาการเชนเดียวกับบทความทีต่ีพิมพในวารสารได

หรือไม อยางไร
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  2.  ภาระงานของคณาจารยที่ไดจากการเขียนบทความวิชาการที่เผยแพรในโครงการเผยแพรวิชาการ 

ทางวทิยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยบรูพา หรือเผยแพรทางวทิยกุระจายเสยีงของรายการอื่น  สามารถปรับเพิ่มข้ึน 

จากเดิมไดหรอืไม  อยางไร  ซึ่งในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน พ.ศ. 2548 

ไดกําหนดไวในหนา 9 ขอ 2.4 งานบริการวิชาการแกสังคม วา บทความวิชาการที่เขียนเผยแพรในโครงการเผยแพร 

วิชาการทางวทิยุกระจายเสยีงของมหาวทิยาลัยบูรพา หรือเผยแพรทางวทิยุกระจายเสียงของรายการอื่น คิดภาระงาน 

ไดไมเกิน 12 หนวยภาระงานตลอดรอบการประเมิน  ทัง้นี้ใหกรรมการประจําหนวยงานเปนผูกําหนดหนวยภาระ 

(ปจจุบันมหีลายคณะไดกําหนดคาภาระอยูที่ 0.25 หนวยภาระงานตอบทความ)  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  บทความวิชาการที่เผยแพรในโครงการเผยแพรวิชาการทางสถานี  ไมสามารถนํามาเปน

ผลงานทางวิชาการได  

(2)  การปรับเพิ่มภาระงาน  ไมสามารถกระทําได 

 
4.3  ยุทธศาสตร 4 ป  สรางกฬีาชาติ  (พ.ศ. 2548-2551) 

 

   ดวยสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนงัสือแจงมายังสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาทราบผลการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของโครงการและวงเงินงบประมาณ ประจําป ตามแผน 

ยุทธศาสตร 4 ป  สรางกฬีาชาติ (พ.ศ. 2548-2551)  ซึ่งในยทุธศาสตรดังกลาว  ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร 

การพัฒนากีฬาขั้นพืน้ฐาน  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลศึกษาในสถานศกึษา  มโีครงการที่

เกี่ยวของกับกระทรวงศกึษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ โครงการปรับหลักสตูรการสอน

ระดับอุดมศึกษาใหมีวิชาพลศึกษาเปนวชิาบังคับเลือก   

ในการนี้ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจงึขอใหมหาวทิยาลยัพิจารณาปรับหลักสูตร 

การสอนใหมีรายวิชาพลศกึษาเปนวิชาบังคับเลือกในหลกัสูตรตอไป  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหวทิยาลยัวิทยาศาสตรการกีฬาเปนเจาของเรื่องในการวางแผน  ประเมินและ

เตรียมความพรอมในเรื่องของบุคลากรและสถานที ่ เพื่อความพรอมในการปรับหลกัสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไป  ป 2553 ตอไป 
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4.4  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ 
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   

 

        ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2549  เมือ่วันที่ 11 

เมษายน 2549  ไดพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานโยบายสาธารณะ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549  มีมติ  ดังนี้   ขอใหวทิยาลัยฯ นํากลับไปพิจารณาทบทวน  เนื่องจากคณุสมบัติของ
อาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ทัง้นี้ อาจารย
ประจําทีล่าศกึษาตอสามารถนํามาเปนอาจารยประจําได    

ในการนี้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ไดปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ  พิจารณาทบทวนปรับช่ือ รศ.ศรุติ  สกลุรัตน 

 ออกจากหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.5  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป 
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   

 

        ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2549  เมือ่วันที่ 11 

เมษายน 2549  ไดพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2549  มมีติ  ดังนี้   ขอใหวิทยาลัยฯ นํากลับไปพจิารณาทบทวน  เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย
ประจําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ อาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอสามารถนํามาเปนอาจารยประจําได    

ในการนี้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ไดปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหพิจารณาทบทวนปรบัช่ือ รศ.ศรุติ  สกุลรัตน 

 ออกจากหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

  (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.6  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกสศกึษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2549   

 

         ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง  ดงันี ้

  1.  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545  ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว 

  2.  เพื่อปรับรายวิชาในกลุมวชิาบังคับใหเหมาะสมและเกดิประโยชนตอผูเรียนทีเ่ปนครูประจําการ 

       มากขึน้ 

  3.  เพื่อปรับเนือ้หาในรายวิชาใหเหมาะสมกับกลุมสาระของหลักสูตรที่สอนในระดับมัธยมศึกษา 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่6/2549  เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกจํานวนหนวยกิตของงานนิพนธ   

 จาก 2 หนวยกิต  เปน 3 หนวยกิต 

  (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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4.7  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  
       สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

           ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ และภาค

พิเศษ ทั้งนี ้หลักสูตรดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 4/2549  เมื่อ

วันที่ 12 กนัยายน 2549  เรียบรอยแลว  โดยจะเปดรับนสิิตตั้งแตภาคการศึกษาที ่1  ปการศึกษา 2550  จํานวน

นิสิตที่จะรับเขาศึกษา  30 คน  ดังนี ้

  ภาคปกติ       แผน ก   จํานวน 5 คน  แผน ข   จาํนวน 5 คน 

  ภาคพิเศษ แผน ก   จํานวน 10 คน   แผน ข   จาํนวน 10 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่6/2549  เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 

2549   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.8 แบบเหรียญรางวลัปริญญาบัตรบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึง่ 
 

        ตามที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2549  เมือ่วันที่ 18  

กรกฎาคม 2549  ไดพิจารณาการใหเหรยีญรางวัลปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับหนึง่ มมีติ ดังนี ้
  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรบัแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
       1.1  ขอใหเพิ่มสาขาวชิาของนสิิตที่ไดรับเหรยีญรางวลั 
       1.2  ขอใหใสเหรียญรางวลัในกลองกํามะหยี่ใหสวยงาม 
  2.  มอบหมายใหคณะศลิปกรรมศาสตรออกแบบเหรียญรางวลั 

บัดนี้คณะศิลปกรรมศาสตรไดดําเนินการออกแบบเหรียญรางวัลมา 3 แบบ  งานทะเบียนและสถิต ิ

นิสิต  กองบรกิารการศึกษา  จงึขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกแบบเหรียญรางวัล (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาแบบเหรียญรางวัล 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  ขอใหดานหนาเปนตรามหาวิทยาลัยทีถู่กตอง 

(2)  ดานหลังมีขอความวา  “เกียรตินิยมอันดับ 1 พรอมชื่อผูไดรับเหรียญรางวัลสาขาวิชา 

 และปที่จบ”  โดยขอใหตัวอักษรเหมือนดานหนา 

 
  4.9  การสงเกรด 
          ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยผูสอนสงเกรดปลายภาคของแตละภาคเรียน 

หลงัจากกาํหนดการสอบเสร็จวันสุดทายนับไป  7 วนั  เพื่อใหงานทะเบียนและสถิตนิิสิต ไดประมวลผลการเรียน

และจําแนกสภาพนิสิต ใหทนักอนเปดภาคเรียนถัดไป  

ในการนี้  งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา  จึงขอใหคณะ/วทิยาลัย ไดกําชับ 

ภาควิชา/อาจารย สงเกรดตามกาํหนด  เพื่อไมใหเกิดผลกระทบแกนิสิต และการปฏบิัติงานของงานทะเบียนและ

สถิตินสิิต 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  ขอใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  คือหลังจากสอบเสร็จวนัสุดทายนบัไป  7  วนั 

(2)  หากมีการสงเกรดลาชาในระดับปริญญาตรี  ขอใหงานทะเบยีนและสถิตินิสิต  ทาํหนังสือ

ติดตามเกรด  โดยการติดตามเกรดใหดําเนินการดังนี ้

   ครั้งที่  1  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการลงนามในหนงัสือถึงหวัหนาภาค 

   ครั้งที่  2  รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนามในหนงัสือถึงคณบดี 

   ครั้งที่  3  อธกิารบดีลงนามในหนังสือถึงคณบดี 

 
4.10  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ   
       (ตอเนือ่ง)  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 
 

                  ดวยวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกวไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคพิเศษ  ณ วทิยาเขต 

สารสนเทศ สระแกว  ซึ่งเปนหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  และภาควชิา 

รัฐศาสตรไดเห็นชอบใหวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกวใชหลักสูตรดังกลาวในการเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
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ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ยนิดีที่จะใหการสนับสนุนงานดานวิชาการ เพื่อใหการบริหารหลกัสตูรเปนไปในมาตรฐานเดยีวกัน 

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2550  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  50 คน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวชิาการบรหิารทั่วไป  ภาคพิเศษ   

ณ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้ เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาเขตฯ  ปรับแกหัวขออาจารยประจํา

หลักสูตร  ใหเปนรายชื่ออาจารยที่รับผิดชอบหลักสูตรของวทิยาเขตฯ 

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่10/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 10/2549   วันองัคารที่ 10  ตุลาคม  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ขอใหเลื่อนการประชุมเปนวนัพุธที่ 18 ตุลาคม 2549  เวลา  09.30 น. 

 
 

ปดประชุมเวลา  11.50 น. 
 

 

 

(นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)   (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

นักวชิากรศึกษา       หวัหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

          ผูบันทกึการประชุม    ผูบันทกึการประชุม 

 

  

(นายพิชิตร  มพีจนา)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจติรพร  หลอสุวรรณกุล) 

    ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 
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