
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 11/2548 

วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

  2.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

     ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัย 

3.  รศ.ดร.คเชนทร เฉลมิวัฒน   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

4.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 5.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

6.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน)กรรมการ 

(แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

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

      (แทน)คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

  8.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

10.  ดร.อาพันธชนิต เจนจิต    (แทน)กรรมการ 

(แทน)คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

11.  อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   (แทน)กรรมการ      

(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
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 12. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

13.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 14.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี 

 15.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

 16.  รศ.มีชยั  วรสายณัห   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

17.  อาจารยวลัลภ  ศัพทพนัธุ   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  18.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

19.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

  20. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา) 

3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.สุชาดา   รัตนวาณชิยพนัธ) 

4.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขตสระแกว   

 6.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  อาจารยเชดิชัย ชาญสมุทร  คณะศึกษาศาสตร 

2.  ดร.สุชาดา   กรเพชรปาณ ี  คณะศึกษาศาสตร 

3.  นางนริสา  เจริญผล  คณะศึกษาศาสตร 

4.  ดร.จิตตาภา  สารพัดนึก  ไชยปญญา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.  นางสุภาวดี   วาทีธรรมคุณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  6.  นางสาวฐติิพร จิตตวัฒนะ  กองบริการการศึกษา 
  

เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  1.1  รายงานการประชุมทีป่ระชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย 
             

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ รองอธกิารบดีฝายวชิาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา   

ในการประชมุ ทปอ. คร้ังที่ 5/2548  วันที่  5  พฤศจกิายน  2548   อธกิารบดีมหาวทิยาลยับูรพาไดมอบหมายให  

รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา (อาจารยวิรัช  คารวะพทิยากุล)  และรองอธกิารบดฝีายวชิาการ  

(รศ.ดร.เรณา   พงษเรืองพนัธุ)  เขาประชุมแทน  ในการประชุมคร้ังนี้มีผลสรุปตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  โครงการเปดประตูสูมหาวทิยาลัย 

             

          กองบริการการศึกษารวมกับศูนยหนงัสือจุฬาฯ เปนเจาภาพจัดกจิกรรมเปดประตูสู

มหาวิทยาลยั  เสวนาเกี่ยวกบัโครงการ “Admission”  ในหวัขอ  “ความสําคัญของ Admission กบัการศึกษา 

ยุคใหม”  ในวนัศุกรที ่ 9  ธนัวาคม  2548  เวลา  12.30 - 16.00 น.  ณ หอประชุมธํารง บัวศร ี 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2548 
         วันที่  13  ตุลาคม  2548 
 

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   คร้ังที ่ 10/2548 

วันที ่13 ตุลาคม 2548  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2548 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวชิาการสอนศิลปะ  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549   
 

         ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548  เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม  2548  พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549  

ที่ประชุมมมีติ ขอใหคณะศึกษาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

1.  ขอใหคณะศึกษาศาสตรประสานงานและหารือกับคณะศิลปกรรมศาสตรกอน 

2.  ขอใหคณะฯ ปรับชื่อรายวิชาที่มีคําวา “สําหรับครู” เปลี่ยนเปน “การสอน” 

3.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอกรรมการบริหารวิชาการในครั้งตอไป 

  บัดนี้  คณะศกึษาศาสตรไดปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว  โดย 

คณะศึกษาศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตรไดมีการประชุมพิจารณาโครงรางรายวิชาฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548    

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนศิลปะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหดําเนนิการยึดตามนโยบายของมหาวทิยาลยัที่สภามหาวิทยาลยัใหความเหน็ชอบแลว 

ตามแผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั (พ.ศ.2548 – 2557) ดานพัฒนาหลักสูตร  ขอ 1.3  ระบุวา   

“สงเสริมการจัดหลักสูตรที่รวมศาสตรหลายๆ ศาสตร  โดยใชทรัพยากรรวมกันขามภาควิชา   

ขามคณะวิชา  โดยปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับความตองการของสงัคม” 
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(2) โครงสรางหลกัสูตรสาขาวิชา  การสอนศิลปะ  ประกอบดวย 

(2.1)  วิชาศึกษาทัว่ไป    31 หนวยกิต 

(2.2)  วิชาชีพครู   58 หนวยกิต 

(2.3)  วิชาเอก   76 หนวยกิต 

(2.4)  วิชาเลือกเสรี     6 หนวยกิต 

  (3)  มอบหมายใหคณะศิลปกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตร วิชาเอก  

จํานวน  76  หนวยกิต  และประสานงานจดัสงใหคณะศกึษาศาสตรตอไป 

(4)  ขอใหใชหลกัเกณฑเดียวกนันี้กับสาขาวิชาอื่นที่มโีครงสรางคลายคลึงกนั  สําหรับสวนวิชาเอก 

เปนของคณะ/ วทิยาลยัรับผิดชอบโดยตรง  โดยเริ่มใชหลักเกณฑนี้ต้ังแตการประชุมคร้ังนี ้

เปนตนไป 

  (5)  ขอใหนาํเสนอกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป 

 
 

3.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  
      สาขาวิชาการสอนศิลปะ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 10/2548  เมื่อวันที่  

13 ตุลาคม 2548  พิจารณาเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนศิลปะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ทีป่ระชุมมีมติ  ขอใหคณะศึกษาศาสตรนําไปปรับแกให

สอดคลองกบัหลักสูตรกอน  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

         บัดนี้  คณะศึกษาศาสตรไดปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต   

  สาขาวิชาการสอนศิลปะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหชลอไวกอน  โดยขอใหปรับหลักสูตรใหเรียบรอยกอน 
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3.3  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวทิยาศาสตร  
      (3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวชิาเคมี  สาขาวชิาชวีวิทยา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) 
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 10/2548  เมื่อวันที่  

13 ตุลาคม 2548  พิจารณา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวิทยาศาสตร 

ที่ประชมุมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  โดยขอใหปรับลดจํานวนหนวยกติใหเหลือไมเกิน 135 หนวยกิต ใน  

 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเคมี,  สาขาวชิาชีววิทยา  และสาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร   

         บัดนี้  คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว ใน   

3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเคมี,  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพจิารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  ของคณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้

  1.  สาขาวิชาเคมี 

  2.  สาขาวิชาชีววทิยา 

  3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

  4.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะดงันี ้  

รายวิชาในกลุมภาษาองักฤษวิชาชีพ  ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (วิชา 222207,  222208  

และ 222209) ขอใหหลกัสูตรเปนผูเลือกจาํนวน  1  รายวิชา 

(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

3.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวทิยาศาสตร  
      (9 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวชิาคณิตศาสตร  สาขาวิชาจลุชีววทิยา  สาขาวชิาฟสิกส 
       สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวชิาวารชิศาสตร  สาขาวิชาชีวเคมี 
       สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย) 
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่4/2548  เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 

2548  พิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ของคณะวิทยาศาสตร   
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จํานวน 9 สาขาวิชา ดังนี้  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาจุลชวีวทิยา  สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวชิา

เทคโนโลยีชวีภาพ  สาขาวิชาวาริชศาสตร  สาขาวิชาชวีเคมี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาสถิติ  

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย  ที่ประชมุมีมติ  ขอใหคณะวิทยาศาสตร นํากลบัไปพิจารณาทบทวน ดังนี ้
       1.  ปรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหถูกตอง 

       2.  หมวดวิชาแกนทีห่ลากหลาย ควรอยูในภาพที่ใกลเคียงกัน 

       3.  วิชาบางวชิาควรเพิม่เนื้อหาสาระในคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนยิง่ขึ้น 

       4.  สาขาวิชาที่เปดวิชาฟสิกสและแคลคูลัสไมเทากนั 

       5.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด   

ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชดุ  พรอมบันทกึขอมูลใสแผน

ดิสกเก็ต   จํานวน 1 แผน 

         บัดนี้  คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว ใน  9 

สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาจุลชวีวิทยา  สาขาวชิาฟสิกส  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

สาขาวิชาวาริชศาสตร  สาขาวิชาชีวเคม ี สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร

การแพทย  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  ของคณะวิทยาศาสตร จํานวน 9 สาขาวิชา ดังนี ้

1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร   

2.  สาขาวิชาจุลชีววทิยา   

3.  สาขาวิชาฟสิกส   

4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   

5.  สาขาวิชาวาริชศาสตร   

6.  สาขาวิชาชีวเคม ี  

7.  สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร   

8.  สาขาวิชาสถิติ   

9.  สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย   

  10.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
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มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะดังนี้   

รายวิชาในกลุมภาษาองักฤษวิชาชีพ  ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (วิชา 222207,  222208  

และ 222209) ขอใหหลกัสูตรเปนผูเลือกจาํนวน  1  รายวิชา 

(2)  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดอืนพฤศจกิายน  2548  เพื่อพิจารณาตอไป 
 

3.5  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวชิาการสอนสุขศึกษาและพลศกึษา 
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 10/2548  เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม  2548  ไดพิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  

มีมติ ขอใหคณะศึกษาศาสตรประสานงานและหารือกบัวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา นัน้  

        บัดนี ้ คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการหารือกับวทิยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬาในการปรับแก 

หลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศกึษา 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหใชหลักเกณฑเดียวกับหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ   

(2) เห็นชอบในหลกัการและขอให คณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะดงันี ้

(2.1) หนา 21  ขอใหตัดวิชา  441318  “ผูนําสนัทนาการ”  ออก 

(2.2) หนา 22  ขอใหใชวิชาของวทิยาลยัวทิยาศาสตรการกีฬา 

(2.3) กลุมวิชาพลศกึษา ภาคกติกาและการตัดสนิกีฬา  5  หนวยกิต  ใหนํามารวมกับกลุม

วิชาพลศึกษา  ภาคเทคนิคการสอนกฬีา   11  หนวยกิต  เปน  16  หนวยกิต  โดย

มอบหมายใหวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา เปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาปรับแกให

เหมาะสมแลวนําสงในคณะศึกษาศาสตรตอไป 

(2.4) ไมตองมีวิชาโท  เนื่องจากมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไปสอนวิชาพลศกึษา 

(3)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิจัย วดัผลและสถติิการศกึษา  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา 

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการ ใชชื่อวา “สาขาวิชาวิจัย

และวัดผลการศึกษา”   โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีวามรู ความเชี่ยวชาญทัง้ดานวิธีวทิยาการวิจัยและสถิติ วิธวีิทยาการ 

       วัดผลการศึกษา มีจรรยาบรรณนักวิจยั  มีทกัษะและวิสัยทัศนความเปนสากล 

  2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตตอบสนองความตองการกาํลังคนดานการพฒันางานวจิัยของประเทศ 

       ในการสรางฐานความรูเพื่อพัฒนานวตักรรมใหมใหแขงขันกับตางประเทศได 

  3.  เพื่อผลิตผลงานวิจยัที่สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการดานวธิีวทิยาการวิจัยสถิติ 

       และการวดัผลการศึกษา  (รายละเอยีดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

  แบบ 1 (ทําวทิยานพินธไมบังคับศึกษางานรายวิชา) 

  ก.  รายวิชาสมัมนาวทิยานพินธดุษฎีบัณฑิต 1-3 (ไมนบัหนวยกิต) 

  ข.  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  48  หนวยกิต 

  แบบ 2 (ทําวทิยานพินธและศึกษางานรายวิชา) 

  ก.  รายวิชาบงัคับ   12  หนวยกิต 

  ข.  รายวิชาสมัมนาวทิยานพินธดุษฎีบัณฑิต 1-3 (ไมนบัหนวยกิต) 

  ค.  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  36  หนวยกิต 

 อนึ่ง  ภาควชิาฯ ชี้แจงเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรฯ  เดิมภาควิชาฯ 

ไดรับอนุมัติในแผนฯ ใหเปดสอนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิจยัและวัดผลการศึกษา 

และสาขาวิชาวิธีวทิยาการวจิัย  แตเพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ซึ่งกําหนด “จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไม

นอยกวา 5 คน  โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวาหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดยีวกันไมได”  ภาควิชาฯ จึงขอยุบ

รวมหลักสูตรเปนสาขาวิชาเดียว ชื่อ สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ตามที่เสนอมา 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที ่29 กันยายน 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติการศกึษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1) ขอใหทําบนัทกึเปลี่ยนชื่อไปยังกองแผน 

(1.2) หนา 15  รายวิชา  433783, 433784  และ  433785   ขอใหเพิ่มหัวขอเปน   

“ขอ 17.3.2  รายวชิาสัมมนาแบบไมนบัหนวยกิต”  และใหใสจํานวนหนวยกิต 

เพื่อความชัดเจน 

(1.3)  ขอ 17.3.2  รายวิชาเลือก  เปลี่ยนเปน  ขอ 17.3.3 

(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิจยั วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ 

 

                  ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 

2548   ภาคพเิศษ  โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา   

แผนการวจิัย  จํานวน 5 คน  แผนการวิจัยและงานรายวชิา จาํนวน 25 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที่ 29 กนัยายน 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศกึษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับลดจํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาเปน 20  คน  

ไมแยกแผน  เพื่อใหสอดคลองกับที่คณะฯ เสนอไวในแผนปฏิบัติราชการ  4  ป            

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป                            
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4.3  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

                  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

จํานวน 42 สาขาวิชา แบงเปนสาขาวิชาเอก  จาํนวน 23 สาขาวิชา  วิชาโท จํานวน 19 สาขาวิชา   ดังนี ้
  1.  สาขาวิชาเอก  จาํนวน 24 สาขาวชิา  ดังนี ้
      (หลักสูตร 4 ป) 

       1.1  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  จาํนวน 10 สาขาวชิา คือ 

   1.1.1  สาขาวชิาประวัติศาสตร  * 

   1.1.2  สาขาวชิาภาษาจีน * 

   1.1.3  สาขาวชิาภาษาเกาหลี * 

   1.1.4  สาขาวชิาภาษาญี่ปุน * 

   1.1.5  สาขาวชิาภาษาไทย *** 

   1.1.6  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ **** 

   1.1.7  สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน **** 

   1.1.8  สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา **** 

   1.1.9  สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร **** 

   1.1.10 สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา ** 

       1.2  หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวน 1 สาขาวชิา คือ 

   1.2.1  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร * 

       1.3  หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

   1.3.1  สาขาวชิานิเทศศาสตร ** 

       1.4  หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

   1.4.1  สาขาวชิารัฐศาสตร ** 

       1.5  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

   1.5.1  สาขาวชิาการบรหิารทั่วไป ** 

       1.6  หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต  จํานวน 1 สาขาวชิา ***  

       1.7  หลักสตูรบัญชีบัณฑิต  จํานวน 1 สาขาวิชา คือ  

   1.7.1  สาขาวชิาการบัญช ี*** 
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       1.8  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 2 สาขาวิชา คือ 

   1.8.1  สาขาวชิาภูมิศาสตร **** 

   1.8.2  สาขาวชิาจิตวทิยา **** 

       1.9  หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 2 สาขาวิชา คือ 

   1.9.1  สาขาวชิานิติศาสตร **** 

   1.9.2  สาขาวชิานิติศาสตร ภาคบัณฑิต **** 

       (หลักสูตรตอเนื่อง) 

       1.10  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ (ตอเนื่อง) จํานวน 1 สาขาวิชา *** 

       1.11  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

    1.11.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป **** 

       1.12  หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

    1.12.1 สาขาวิชาการบัญชี **** 
  2.  วิชาโท  จาํนวน 19 สาขาวชิา  ดังนี ้
       2.1  วิชาโทประวัติศาสตร * 

       2.2  วิชาโทการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม * 

       2.3  วิชาโทเศรษฐศาสตร * 

       2.4  วิชาโทภาษาจีน * 

       2.5  วิชาโทภาษาญี่ปุน * 

       2.6  วิชาโทภาษาเกาหล ี* 

       2.7  วิชาโทนิเทศศาสตร ** 

       2.8  วิชาโทภูมิศาสตร ** 

       2.9  วิชาโทบริหารธุรกิจ *** 

       2.10  วิชาโทการทองเทีย่ว *** 

       2.11  วิชาโทภาษาไทย *** 

       2.12  วิชาโทสังคมวทิยา **** 

       2.13  วิชาโทสังคมวทิยาการทองเทีย่ว **** 

       2.14  วิชาโทรัฐศาสตร **** 

       2.15  วิชาโทนิติศาสตร **** 

       2.16  วิชาโทจิตวทิยา **** 



-13- 

    

       2.17  วิชาโทศาสนาและปรัชญา **** 

       2.18  วิชาโทภาษาอังกฤษ **** 

       2.19  วิชาโทภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร **** 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ไดใหความเหน็ชอบแตละสาขาวิชาเรียบรอยแลว ดังนี ้

  *     คร้ังที่ 9/2548  เมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2548 

  **   วาระพเิศษ  คร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 
  *** วาระพเิศษ  คร้ังที่ 2/2548  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 
  **** วาระสืบเนื่อง คร้ังที่ 10/2548  เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2548 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.  จาํนวน 42 สาขาวิชา แบงเปนสาขาวิชาเอก จาํนวน 23 สาขาวิชา วิชาโท จํานวน 19 สาขาวิชา 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ    จํานวน  41  สาขาวชิา แบงเปนสาขาวิชาเอก  22  สาขาวชิา  วิชาโท  

19  สาขาวชิา  โดยขอใหปรับหมวดวิชาศกึษาทั่วไปในวชิาทางดาน ICT  ใหปรับเปน   

“วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร”  ในทุกสาขาวิชา  

(2)  สําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ  

ดังนี ้

(2.1)  ปรับวิธกีารเขียน  เชน   

หนา  13   วิชาพื้นฐานเฉพาะดานใหเปลี่ยนเปนวชิาแกน 

หนา  14 วิชาเฉพาะกลุมเปลี่ยนเปนวชิาเอกการจดัการ 

วิชาเอกบังคับ  36  หนวยกติ  วิชาเอกเลอืก  21  หนวยกิต  เปลี่ยนคําวาวิชาเอกเลือก

เฉพาะกลุมวิชาการจัดการ 12  หนวยกิต  เปน  ใหเลือกเรียนรายวชิาตอไปนี้   
ไมนอยกวา  12  หนวยกติ 
เปลี่ยนวิชาเอกเลือกวิชากลุมอ่ืน  9  หนวยกิต  เปน นสิติอาจเลือกจากสาขาวชิาใด
สาขาวชิาหนึง่อีกไดไมเกนิ  9  หนวยกิต 

(2.2) โดยขอใหปรับวิธีการเขียนใหเหมือนกันทัง้  6  วิชาเอก 
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(2.3) ขอใหเพิ่มขอความในขอ 14  วา  “จํานวนนิสิตที่รับเขาในแตละวชิาเอกจํานวน
ประมาณวิชาเอกละ 150  คน” 

(2.4) ขอใหคณะฯ จดัทําสรุปโครงสรางหลกัทัง้  6  วิชาเอก ประมาณ 1 หนา 

(2.5) ขอใหนําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลับไปพิจารณาทบทวนรวมกับหลักสูตรการ

จัดการบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาการทองเทีย่ว  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548  ให

สอดคลองกัน  และนาํเสนอกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป 
 

4.4  หลกัสูตรการจัดการบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวชิาการทองเที่ยว หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาการทองเที่ยว หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ซ่ึงไมบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการฯ   โดยมีวัตถุประสงค   

  1.  เพื่อผลิตบณัฑิตทางดานการจัดการทองเทีย่วใหมีความสามารถตอบสนองการขยายตัวทาง 

       ดานอุตสาหกรรมการบริการและการทองเทีย่ว ในพืน้ที่บริเวณชายฝงทะเลตะวนัออก 

  2.  เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน มคีวามตั้งใจ ความอดทน ความพากเพียร 

       ความซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติอาชีพใหสําเรจ็ลุลวงไปไดดี ตลอดจน 

       สามารถคิดและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกได 

  3.  เพื่อใหบัณฑิตสามารถนาํความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพอิสระ 

  4.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหสามารถพัฒนาความรูทางธุรกิจสมัยใหม และนาํความรูที่ไดรับไปประยุกต 

       ใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   74    หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   14  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน    54  หนวยกิต 

       -  วชิาบงัคบั    36 

       -  วิชาเลือก  ไมนอยกวา  18 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมวาระพเิศษ คร้ังที ่2/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาการทองเที่ยว หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหคณะฯ นาํกลับไปพิจารณาทบทวนระหวางหลักสูตรบริหารธุรกิจ กับ หลกัสูตร 

การจัดการบณัฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาการทองเทีย่ว ใหสอดคลองกัน   

(2) ขอใหนําเสนอกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป 

 
4.4 (1) การขอเปดรับนิสติระดับปริญญาตรี หลักสตูรการจัดการบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

สาขาวชิาการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคพิเศษ 
 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการจัดการบณัฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาการทองเทีย่ว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   

ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศกึษา  60 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ตามหนังสือเวียนที ่ศธ 0528.05/ว 104  ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรการจดัการบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการทองเทีย่ว หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549 ภาคพิเศษ 

 

มติ ที่ประชุมมมีติขอใหคณะฯ นาํกลับไปปรับใหสอดคลองกบัหลักสูตรกอนแลวนาํเสนอ 

กรรมการบริหารวิชาการตอไป 
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4.5  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ของคณะศกึษาศาสตร 
 

                  ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

   1.  หลักสูตร 5 ป  จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้

        1.1  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

        1.2  สาขาวิชาการสอนสงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

        1.3  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 

  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการปรับปรุง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามหนังสือเวียนที ่ศธ 0528.09/ว 957 ลงวนัที ่16 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

   1.1  หลกัสูตร 5 ป  จาํนวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้

          1.1.1  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

          1.1.2  สาขาวิชาการสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

          1.1.3  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  ทัง้นี้  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนและการสอนภาษาญี่ปุน เปนขอยกเวน

พิเศษ   เนื่องจากเจาของสาขาวิชาไดเห็นชอบรวมกนัในขอกําจัดดานความพรอมแลวยัง 

เปนความรวมมือกับตางประเทศ  ซึ่งจะมผูีเชี่ยวชาญจากตางประเทศใหความรวมมอืเปน 

การเฉพาะ 

(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.6  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การตลาด (ตอเนื่อง)  (ภาคพิเศษ)  ต้ังแตปการศึกษา 2545  และสาขาวิชาการตลาด 4 ป  (ภาคพิเศษ) ต้ังแต 

ปการศึกษา 2547  โดยไดรับการอนุมัติใหใชหลกัสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ความทราบแลวนัน้  บัดนี ้ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ พ.ศ. 2548  คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรจึงมคีวามประสงคขอเปดหลักสตูร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (4 ป)  ภาคปกติ  ในปการศึกษา 2549  เพื่อรองรบัความตองการของทองถิ่น 

  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเปลี่ยนรหัสวชิาทัง้หมดเปนรหัสของคณะฯ  โดยม ี

โครงสรางหลกัสูตร ดังนี ้

  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  132  หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน     95  หนวยกิต 

       -  วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน   38 

       -  วิชาเฉพาะกลุม    57 

        -  วิชาเอกบงัคบั            36   

   -  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     21 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา   

จํานวน 60 คน  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548  

ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยไมตองนําเสนอสภาวิชาการ 
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4.7 การรับนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่ 9/2548  วนัที ่  12  กันยายน  2548 

ไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษา  สํารวจการรับนิสิตโครงการนกัเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ยกเวน

โครงการพเิศษอื่นๆ  เชน  โครงการเพชรบูรพา  โครงการบัณฑิตรักถิน่  โครงการชางเผือก  โครงการทับทิมสยาม)  นัน้  

กองบริการการศึกษา  ขอสรุปสํารวจดังนี ้

1. สรุปการคัดเลือกนิสิตเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําปการศึกษา  2549  

ตามเอกสารหมายเลข 1 

2. คุณสมบัติโครงการความสามารถพเิศษทัว่ประเทศ  ตามเอกสารหมายเลข 1 

3. สรุปการรับนิสิตตามโครงการความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ตามเอกสารหมายเลข 1 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา  

1. คุณสมบัตินักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 

2. องคประกอบ 

3. ระยะเวลาสิ้นสุด 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหคณะ/ วทิยาลยั ที่ยงัไมไดสง  ดําเนนิการสงจํานวนที่จะรับมายงักองบรกิารการศึกษา 

(2) โครงการเพชรบูรพา คณะวศิวกรรมศาสตร  15  คน 

(3) โครงการชางเผือก  วิทยาลยัวิทยาศาสตรการกีฬาปรับเปน  20  คน สาขาวิชาละ  10  คน 

(4) ขอใหคณะศึกษาศาสตรสงจาํนวนที่จะรับใหกองบรกิารการศึกษา 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่12/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 12/2548  เปนวนัอังคารที่ 13 ธนัวาคม 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  12.35  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

          (นายพิชิตร  มีพจนา) 

               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


