
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  1/2550 
วันอังคารที ่ 27  กุมภาพนัธ  2550 

ณ หองประชมุ 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผูเขาประชมุ 
 1.  ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ประธานกรรมการ 

     อธิการบด ี

 2.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3.  รองศาสตราจารย ดร.ประทมุ  มวงม ี    กรรมการ 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั     

4.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                 ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วฒุิพนัธุชยั   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

9.  รองศาสตราจารยพิริยา  ศุภศรี     กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

10.  รองศาสตราจารยวิไลพรรณ  สวัสด์ิพาณิชย    กรรมการ 

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

11.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

        ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช   กรรมการ 

            ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 



-2- 

 

13.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ    

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 14.  รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม พูลสงวน   กรรมการ 

          ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 15.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 16.  รองศาสตราจารย ดร.รัชนี    ขวัญบุญจัน   กรรมการ   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 17.  ศาสตราจารย นายแพทยเติมชยั ชัยนวุัติ    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

18.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 19.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

20.  ศาสตราจารยธวชั   ปุณโณทก   กรรมการ  

        คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

       กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 21.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 22.  นายพิชิตร    มีพจนา    ผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

 
ผูลาประชมุ 
 1.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

2.  รองศาสตราจารย ดร.คเชนทร  เฉลิมวัฒน   

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 3.  ศาสตราจารยสุชาต ิ   เถาทอง 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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4.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์    

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตํีาแหนงทางวชิาการ 

                  เปนศาสตราจารย  กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

 5.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร  

        ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 6.  ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  ล่ิมมณี   

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาววรรณา  แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

2.  นางสาวณฐักานต  ปดเกษม  กองบริการการศึกษา 
 

ผูเขาชี้แจง 
 1.  รศ.ดร.มนตรี   แยมกสิกร  คณะศึกษาศาสตร 

2.  ดร.วิมลรัตน   จตุรานนท  คณะศึกษาศาสตร 

3.  ดร.ผลาดร   สุวรรณโพธิ ์  คณะศึกษาศาสตร 

4.  ดร.ปริญญา   ทองสอน  คณะศึกษาศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.40  น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  1.1  จํานวนนสิิตคณะแพทยศาสตร  รุนที ่1 ประจําปการศึกษา 2550 
 

          รองอธกิารบดีฝายวชิาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ)  ไดแจงใหที่ประชมุทราบถึงจํานวน 

นิสิตคณะแพทยศาสตร  รุนที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2550  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนนิการรับสมัคร และสอบคัดเลือก 

เรียบรอยแลว  มีผูมีสิทธิ์เขาเปนนิสิต ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2550  จํานวน 30 คน  ทั้งนี้  

ไดกําหนดใหมีการรายงานตัว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพนัธ 2550  มีผูมารายงานตวั จาํนวน 28 คน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 



-4- 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2549 
        วันที่  14 พฤศจกิายน  2549 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่5/2549 

วันที ่14 พฤศจิกายน 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอใหแกไข ดังนี ้

  1.  หนา 1  ผูเขาประชุมลําดบัที่ 9 รศ.ดร.พิริยา  ศุภศรี  ตัดคําวา “ดร.” ออก 

2.  หนา 1  ผูเขาประชุมลําดบัที่ 10 รศ.ดร.วิไลพรรณ  สวสัด์ิพาณิชย  ตัดคําวา “ดร.” ออก 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

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

  

                   ตามทีม่หาวิทยาลัยไดมี ขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาวาดวยการเขาศึกษาเพือ่รับปริญญา 

ที่สอง ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540  นั้น  เพื่อใหเกิดความครอบคลุมมากยิง่ขึ้น  ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจึงไดมอบหมาย 

ใหผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจสิติกส ปรับแกขอบังคับฯ ดังกลาว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

         ทั้งนี ้คณะกรรมการบรหิารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 2/2550  เมื่อวันที่ 13 กมุภาพนัธ 2550 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
        

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการศึกษา 

เพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป 
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  4.2  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส 
         (หลักสตูรความรวมมือระหวางสถาบัน)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

  

         ดวยวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกส  คณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (หลกัสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน)  หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2550  หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรความรวมมือของมหาวทิยาลัย 3 แหง  ดังนี้  วทิยาลยัการขนสงและ 

โลจิสติกส และคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี และ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัหอการคาไทย  โดยมีวัตถุประสงค คือ  

  1.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการวจิัย คนควาทางดานการจัดการโลจิสติกส   

เพื่อใหประเทศไทยสามารถประยุกตใชทฤษฎีทางดานการจัดการโลจสิติกสไดดวยตนเอง  และเปนหนทางในการนาํ 

ไปสูความเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจของภูมิภาค 

  2.  พัฒนาองคความรูใหมทางดานการจัดการโลจิสติกส ซึ่งสงผลตอการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศใหเปนไปอยางมั่นคงและยั่งยืน 

หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจไุวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปการศึกษา 2550)  เรียบรอยแลว   
โครงสรางของหลักสูตร   
แบบ 1.1 (ผูสําเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาโท) จาํนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

  ก.  วิชาบังคับ       2  (ไมนับหนวยกิต) 

  ข.  วิทยานิพนธ    48  หนวยกิต 
แบบ 2.1 (ผูสําเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาโท)  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 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   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2550  เมื่อวนัที ่13 กุมภาพันธ 2550  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส   

     (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบนั) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลกัสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้   

1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

       1.1 ขอใหเพิ่ม ปรัชญา วัตถุประสงคของหลกัสูตร  

       1.2  ขอใหปรับวิธีเขียน format ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําใหเหมือนกัน  

   สวนการไปรวมประชุมใหเขยีนแยกออกตางหาก 

       1.3  การตีพิมพในวารสารนานาชาติ  ขอใหเพิม่คําวา “ที่มี peer review” 

       1.4  มีขอสังเกตเกีย่วกับตําแหนงทางวิชาการของอาจารยระดับรองศาสตราจารยวา 

    วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยเพิม่ข้ึน 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
  4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

       สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน) 
       หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
  

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส  คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอ 

เอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส  (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน) หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2550  โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแต 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 10 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2550   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2550  เมื่อวนัที ่13 กุมภาพันธ 2550  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว 
        

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลกัสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
  4.4  หลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ)  

      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2550 
  

          ดวยคณะศึกษาศาสตร และบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอน (วิชาเฉพาะ) หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2550  โดยมีวัตถุประสงค คือ  

  1.  เพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการนําความรู 

ไปใชปฏิบัติและพัฒนางานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหเปนผูที่มีความรูในสาขาวิชาเฉพาะและมีความสามารถ ในการจัดการเรียน 

การสอนในสาขาดงักลาวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมคุีณภาพ 

  3.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน  ตลอดจนมีความศรัทธาในวชิาชีพครู   

เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชนไทยตอไป 

  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ)  ประกอบดวย 

  (1)  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  (2)  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

  (3)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (4)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  (5)  สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา   (6)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ 

  (7)  สาขาวชิาการสอนปฐมวัย   (8)  สาขาวิชาการสอนพลศึกษา 

  (9)  สาขาวิชาการสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ (10) สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 

  (11) สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจไุวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปการศึกษา 2550)  เรียบรอยแลว   
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  24  หนวยกติ 

  ก.  หมวดวชิาแกน     9  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

   -  วิชาเอกบงัคบั  9 

   -  วิชาเอกเลือก  6 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่1/2550  เมื่อวันที ่18 มกราคม 2550   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2550  เมื่อวนัที ่13 กุมภาพันธ 2550  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน (วิชาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต (แบบ 03) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้ 

  1.  ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวน และปรบัแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ   ดังนี ้

     1.1   ขอใหเพิ่มปรัชญา วัตถปุระสงค  หลักการและเหตุผล โดยเนนโรงเรียนกระจายโอกาส 

ทางการศึกษา 

     1.2   เนื้อหาของหลกัสูตรควรสอดคลองกับเนื้อหาที่จะนาํไปใชจริงในชวงชัน้ที่ 3   

     1.3   ขอใหตรวจสอบความถกูตองของชื่อรายวชิาภาษาไทย และภาษาอังกฤษของแตละรายวิชา 

 โดยเฉพาะรายวิชาในสาขาวิชาการสอนนาฎตยสังคีต 

     1.4   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ควรระบุใหชัดเจนวาไมใชสายตรง 

     1.5  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาในภาระงานสอนของอาจารยประจาํ กับรายวชิาในเลมหลักสูตร 

ใหสอดคลองกันและถกูตอง 

       1.6  สาขาวิชาการสอนพลศึกษา มีขอสังเกต คือ  เนื้อหาหลกัสูตรควรสอดคลองกับเนื้อหา 

ที่จะนําไปใชจริงในชวงชัน้ที ่3  และอาจารยผูสอน ควรใสชื่ออาจารยเพิ่ม 

       1.7 ขอสังเกต ควรเปนหลกัสูตรที่ตอยอดจะดมีาก 

  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป  
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  4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน (วชิาเฉพาะ) 
       หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550   
  

         ดวยคณะศึกษาศาสตร และบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอน (วิชาเฉพาะ) หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2550   โดยจะเปดรับนิสิตภาคพิเศษ  ดังนี ้

       ต้ังแตภาคการศกึษาตน  ปการศกึษา 2550  จํานวน  7  สาขาวิชาเอก  คือ 

  (1)  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  (2)  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

  (3)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (4)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  (5)  สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา  (6)  สาขาวิชาการสอนปฐมวัย   

  (7)  สาขาวิชาการสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ  

       ต้ังแตภาคการศกึษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2550  จํานวน  4  สาขาวชิาเอก  คือ 

  (1)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ   (2)  สาขาวิชาการสอนพลศึกษา 

(3)  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต  (4)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

จํานวนนิสิตที่รับเขาศกึษา 220 คน   สาขาละ 20 คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2550   

และคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2550  เมื่อวนัที ่13 กุมภาพันธ 2550  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว 
        

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอน (วชิาเฉพาะ)  หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2550  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวน และปรบัแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ โดยใหสอดคลอง 

     กับหลกัสูตร    ดังนี ้

     1.1   ขอใหตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนและภาระงานสอนที่มมีากเกนิไป 

     1.2   ขอใหตรวจสอบรายนามอาจารยผูสอนใหถกูตอง เนื่องจากมีรายนามทีซ่้ํากนั 

     1.3   ขอใหตรวจสอบความถกูตองของชื่อสถาบนัการศึกษาทีอ่าจารยผูสอนสําเร็จการศึกษา 

 รวมทัง้ชื่อเต็มและชื่อยอของสถาบันการศกึษาฯ ใหถูกตอง 

     1.4 ขอใหทบทวนปรับแกคําผิดใหถูกตองทัง้เลม 

  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป  
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2550 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 2/2550  วนัอังคารที่ 24 เมษายน 2550  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 903 ชัน้ 9 อาคารภปร. 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ปดประชุมเวลา 16.50  น. 

 

 

 

(นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม)     (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        นักวิชาการศึกษา            หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

                 ผูบันทกึการประชุม               ผูบันทกึการประชุม             

 

 

 

 

        (นายพิชติร    มีพจนา)           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา           ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

     ผูตรวจรายงานการประชมุ            ผูตรวจรายงานการประชุม 


