
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ 2/2550 
วันอังคารที ่ 13  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  2550 

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

 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

  2.  รศ.ดร.ประทุม มวงม ี    กรรมการ 

  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

3.  ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

  4.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

5.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

  6.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

  7.  รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 8.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

  9.  รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร   กรรมการ 

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

10. อาจารยชลิตา มณีศรี    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  11. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 12. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

   รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 
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13. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี 

14. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา 

 15. อาจารยศุภสิทธิ ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลยัพาณิชยศาสตร 

 16. อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลยัการบริหารรฐักิจ 

17. อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบรีุ 

  18. ผศ.บุญมา  ไทยกาว    กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนสิิต 

 19. ผศ.ดร.วิจติรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

20. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

21. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 22. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 

1.  อธกิารบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 

3.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.40 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1  สรุปจํานวนผูมารายงานตัว ประจําปการศกึษา 2550 
 

      ตามที่มหาวทิยาลยัไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยับูรพา ประจําปการศึกษา 2550  ซึ่งกําหนดใหมีการรายงานตัวเมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2550  

นั้น  บัดนี้การรายงานตัวเสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว  กองบริการการศึกษาจงึขอสรุปจํานวนผูมารายงานตัว

เขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2550  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  โดยคณะกรรมการฯ  มขีอสังเกตดังนี ้ ในปตอไปอาจพิจารณาให

โครงการพเิศษเปนระบบรบัตรง  แยกเปน  2  โครงการ   

1.  โครงการโควตาภาคตะวันออก   

2.  โครงการพเิศษที่รับทัว่ประเทศ  หรือโครงการชางเผือกที่รับทัว่ประเทศ 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2550 
        วันที่  4  มกราคม  2550 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   

คร้ังที ่1/2550  วนัที ่ 4  มกราคม  2550  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2550 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
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วาระที ่4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  ราง  ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาเพื่อรับปรญิญาที่สอง 
      ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 

 

       ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่12/2549  เมื่อวันที่  

12 ธันวาคม 2549  พิจารณาเรื่อง ขอบังคับมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง  

ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540  เพื่อใหมีความครอบคลุมมากยิ่งขึน้  ทัง้นี ้ที่ประชุมฯ ไดมีมติ  มอบผูอํานวยการ

วิทยาลัยการขนสง และโลจสิติกส ปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาที่

สอง ข้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2540  และนําเสนอในที่ประชุมตอไป   
         บัดนี ้ผูอํานวยการวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดดําเนินการปรับแกระเบียบ
มหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  เรียบรอยแลว  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อขอหารือ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

  (3)  มอบผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  รางระเบยีบคาธรรมเนียมสําหรับผูเรียน 

         ปริญญาที่สอง 

 
4.2  การขอเปดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ  
      ปการศกึษา 2550 

 

       ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ

ปริญญาโทหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคพิเศษ  ปการศึกษา 2550  

โดยทีห่ลักสูตรดังกลาว และการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ  จาํนวน 45 คน  ไดรับความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั ในการ

ประชุมคร้ังที ่5/2549  เมื่อวันที ่22 กันยายน 2549  เรียบรอยแลว   
ทั้งนี้  การขอเปดรับนิสิตฯ  ภาคพิเศษ  จะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 

2550  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  40 คน  ดังนี ้
  ภาคพิเศษ แผน ก (2)   จาํนวน 10 คน  แผน ข   จาํนวน 30 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2549  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

  ภาคพิเศษ  ปการศึกษา 2550 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 

 
4.3  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส 
      (หลักสูตรความรวมมอืระหวางสถาบัน)  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2550 
 

           ดวยวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกส  คณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวทิยาลัยได

เสนอหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบนั)  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรความรวมมือของมหาวทิยาลัย 3 แหง  ดังนี้  

วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส และคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา  คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  และคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  โดยมีวัตถุประสงค คือ  

  1.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการวจิัย คนควาทางดานการจัดการ 

โลจิสติกส  เพือ่ใหประเทศไทยสามารถประยุกตใชทฤษฎีทางดานการจัดการโลจิสติกสไดดวยตนเอง  และ

เปนหนทางในการนาํไปสูความเปนผูนาํทางดานเศรษฐกจิของภูมิภาค 

  2.  พัฒนาองคความรูใหมทางดานการจัดการโลจิสติกส ซึ่งสงผลตอการพัฒนาระบบ

เศรษฐกจิของประเทศใหเปนไปอยางมัน่คงและยั่งยืน 

หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปการศึกษา 2550)  

เรียบรอยแลว   

โครงสรางของหลักสูตร   
แบบ 1.1  (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)   

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 

  ก.  วิชาบังคับ       2  (ไมนับหนวยกิต) 

  ข.  วิทยานิพนธ    48  หนวยกิต 
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แบบ 2.1  (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 

  ก.  วิชาบังคับ      6  หนวยกิต 

  ข.  วิชาบงัคับ      2  (ไมนับหนวยกิต) 

  ค.  วิชาเลือก ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 
  ง.  วทิยานพินธ    36  หนวยกิต 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่1/2550   

เมื่อวันที ่18 มกราคม 2550  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส   

     (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบนั) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยคณะกรรมการฯ ใหวทิยาลยัปรับแก  ดังนี ้

(1.1)  หนา  4  ในขอที ่ 11  ใหปรับตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา   

          พ.ศ. 2548  ดวย 

(1.2)  หนา  15  โครงสรางหลักสูตร  วิชาบงัคับ (ไมนับหนวยกิต) 

          จํานวน  2  หนวยกิต  ขอใหปรับการเขียนใหม 

  (1.3)  หนา  23  คําอธิบายรายวิชาของวิชา 917898  และวิชา917998 

                      ขอใหปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหแตกตางกนั 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน) 

 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
 

        ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส  คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยได

เสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส (หลกัสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 โดยจะเปดรับนิสิต  

ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 10 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวนัที ่18 มกราคม 

2550  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
(หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบนั) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ   

 (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.5  หลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ)  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2550 
 

       ดวยคณะศึกษาศาสตร และบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอน (วชิาเฉพาะ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  โดยมวีัตถุประสงค คือ  

  1.  เพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการ

นําความรูไปใชปฏิบัติและพัฒนางานของตนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหเปนผูที่มีความรูในสาขาวิชาเฉพาะและมีความสามารถ ในการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาดังกลาวตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดอยางมีคุณภาพ 

  3.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน  ตลอดจนมีความศรัทธาในวชิาชีพ

ครู  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชนไทยตอไป 

  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ)  ประกอบดวย 

  (1)  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  (2)  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

  (3)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (4)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  (5)  สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา  (6)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ 

  (7)  สาขาวิชาการสอนปฐมวัย   (8)  สาขาวิชาการสอนพลศึกษา 

  (9)  สาขาวิชาการสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ (10) สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 

  (11) สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปการศึกษา 2550)  

เรียบรอยแลว 

โครงสรางของหลักสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไมนอยกวา 24  หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาแกน     9  หนวยกิต 
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  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

   -  วิชาเอกบงัคบั  9 

   -  วิชาเอกเลือก  6 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่1/2550  เมื่อวันที ่18 

มกราคม 2550  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน (วิชาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม  

     พ.ศ. 2550 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต (แบบ 03) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ   

 (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.6  การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน  
      (วิชาเฉพาะ)  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2550 
 

       ดวยคณะศึกษาศาสตร และบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอน (วชิาเฉพาะ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550   โดยจะเปดรับนิสิตภาคพเิศษ  ดังนี ้

       ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  จํานวน  7  สาขาวชิาเอก  คือ 

  (1)  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  (2)  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

  (3)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (4)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  (5)  สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา  (6)  สาขาวิชาการสอนปฐมวัย 

  (7)  สาขาวิชาการสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ  

       ต้ังแตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2550  จํานวน  4  สาขาวิชาเอก  คือ 

  (1)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ   (2)  สาขาวิชาการสอนพลศึกษา 

(3)  สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต  (4)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา 220 คน   สาขาละ 20 คน   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวนัที ่18 มกราคม 

2550  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน 

            (วิชาเฉพาะ)  หลักสตูรใหม  พ.ศ. 2550 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ   

 (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
  4.7  การจัดการเรียนการสอนและการจายคาตอบแทนผูชวยสอนรายวิชา  301101   
        การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 

         ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการการเงนิของมหาวิทยาลัยบูรพา  คร้ังที่  1/2550  วนัองัคาร

ที่  9  มกราคม  2550  ใหคณะวิทยาศาสตรถอนวาระการขออนุมัติหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูชวยสอน

รายวิชา  301101  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)  โดยใหคณะวทิยาศาสตรนําไป

เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณา 

         คณะวิทยาศาสตรเหน็วารายวชิา  301101  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  2(2-0-4)  มีผูเรียนลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก  จําเปนตองจัดใหมีผูชวยสอนประจํากลุม  

เชนเดียวกับรายวิชา  999102  สหศาสตร  2  จึงขอใชหลักการการจัดการเรียนการสอนและการจาย

คาตอบแทนผูชวยสอนรายวชิา  301101  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)  ตามเกณฑ

รายวิชา  999102  สหศาสตร  2  ตามเอกสารดังแนบ 

 

ประเด็นเสนอ อนุมัติการจัดการเรียนการสอนและการจายคาตอบแทนผูชวยสอนตามเกณฑในอัตรา 

  เหมาจาย  วันละ  230.-  บาท  และ  275.-  บาท  ตามรายวิชา  999102  สหศาสตร  2 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  อัตราคาตอบแทนผูชวยสอนในอัตราเหมาจายปริญญาตรีวันละ  230.-บาท  และ 

        ปริญญาโทวนัละ  275.-  บาท  ใหใชไดเฉพาะภาคปลาย  ปการศึกษา  2549  โดยให 

        คณะฯ นาํเสนอกรรมการการเงนิตอไป 

  (2)  ขอใหมีคณะกรรมการวางแผนฯ  โดยมอบหมายคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  เปนประธาน 

        คณบดีที่เกี่ยวของเปนกรรมการ  และผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

        เปนกรรมการและเลขานุการ 
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  4.8  การนําผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก  ของนักเรยีน/นักศึกษาทีส่อบได 
       บันทึกลงในหลกัฐานการศึกษา 
 

        ดวยกรมการศาสนาไดขอหารือความเปนไปได  กรณีศาสตราจารย นายแพทยเกษม   

วัฒนชยั  องคมนตรี  เสนอแนะในสวนของโครงการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนในชาติ  

วาระแหงชาต ิ: ยกระดับคุณธรรม  จริยธรรม  คนในชาตติามรอยพระยคุลบาท  วา  ควรนําผลการสอบธรรม

ศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก  ของนกัเรียน  นักศึกษา  บันทึกลงในหลักฐานการศึกษา  จะทาํใหผูเรียนเหน็ความสําคัญ

และจะเปนวิธกีารที่สามารถนําศาสนาเขาสูสถานศกึษาอยางเปนรูปธรรม  เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม  

จริยธรรม  ดวยมิติศาสนา  มุงเนนเรื่องคุณธรรมนําความรูผานกระบวนการเรียนการสอนธรรมศกึษา  ซึง่

กระทรวงศึกษาธิการไดสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอด 

  สํานักงานผลดักระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเหน็วา  เพือ่เปนการนํานโยบายดานคณุธรรมนํา

ความรูผานกระบวนการเรียนการสอนสูสถานศกึษาอยางเปนรูปธรรม  จงึขอใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาความเปนไปไดในการบันทกึผลการสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก  ของนักเรียน  นกัศึกษา  

ลงในหลักฐานการศึกษา  ตามขอเสนอแนะของศาสตราจารยเกษม  วฒันชัย  องคมนตรี 

  ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอใหมหาวิทยาลัยรับทราบขอเสนอแนะ

ดังกลาวและรวมรับทราบแนวทางการดําเนินการเพื่อรวมกันเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนใน

ชาติ  ยกระดับคุณธรรมคนในชาติตามรอยพระยุคลบาทถวายเปนพระราชกุศล  เนือ่งในโอกาสมหามงคล  

เฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธนัวาคม  2550  (รายละเอียดดงัแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อขอหารือการนําผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตร-ีโท-เอก  ของนักเรียน/นักศึกษาทีส่อบได 

  บันทกึลงในหลักฐานการศึกษา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติไมเห็นชอบในการนาํผลการสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก  ของนักเรียน/

นักศึกษาที่สอบไดบันทึกลงในหลกัฐานการศึกษา 

 
  4.9  แบบฟอรมการขอเปดรับนิสิต 
 

         ดวยบัณฑิตวิทยาลยัไดเสนอ  แบบฟอรมการขอเปดรับนิสิต  เพื่อแสดงความพรอมของ

หนวยสอนนอกมหาวทิยาลยั  ซึง่แบบฟอรมดังกลาว  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ัง

ที่  10/2549  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2549  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่3/2550 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่3/2550   วันองัคารที ่13 มีนาคม 2550   (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ปดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 

(นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

          นักวิชาการศึกษา           หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

        ผูบันทึกการประชุม             ผูบันทึกการประชุม 

 

 

      (นายพิชิตร  มีพจนา)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจติรพร  หลอสุวรรณกุล) 

         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

               ผูตรวจรายงานการประชุม                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


