รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 3/2548
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2548
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------ผูเขาประชุม
1. รศ.ดร.เรณา
พงษเรืองพันธุ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อาจารยอภิศักดิ์
ไชยโรจนวฒ
ั นา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผลิตวานนท
3. ผศ.ดร.นัญฑา
(แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. รศ.ดร.คเชนทร
เฉลิมวัฒน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
5. ผศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
6. ผศ.ดร.วิโรจน
เรืองประเทืองสุข
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
7. อาจารยชลี
ไพบูลยกิจกุล
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
เสาวคนธ
8. ศ.นพ.ศาสตรี
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
9. ผศ.ดร.จรัล
ฉกรรจแดง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. รศ.ลัดดา
ศุขปรีดี
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
(แทน)กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน)กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน)กรรมการ

-212. อาจารยดารณี

โชติกันตะ

(แทน) กรรมการ

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
13. นพ.วรรณะ
อูนากูล
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. อาจารยวริ ัช
คารวะพิทยากุล
กรรมการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการพาณิชยนาวี
15. รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี
16. ผศ.รําแพน
พรเทพเกษมสันต
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผูอ ํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
17. รศ.ศรุติ
สกุลรัตน
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
18. นายพิชิตร
มีพจนา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
19.นางสาววรรณา
แนบเชย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผูลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิการบดีและรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูชว ยอธิการบดีฝายวิชาการ (ดร.วิจติ รพร หลอสุวรรณกุล)
ผูชว ยอธิการบดีฝายวิชาการ (ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพนั ธ)
ผูชว ยอธิการบดีฝายวิจัย
ผูอาํ นวยการวิทยาลัยการพาณิชยศาสตร
ผูชว ยอธิการบดีฝายบริหารและวางแผน วิทยาเขตสระแกว

-3เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 รูปแบบบัตรนิสิตใหม

ตามทีง่ านทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหจัดทําบัตรนิสิต
ใหม ซึ่งงานทะเบียนและสถิตินิสิตไดดําเนินการจัดซื้อเครื่องทําบัตรพรอมอุปกรณเรียบรอยแลว และไดจัดทํา
รูปแบบบัตรนิสิตใหม โดยผูอ อกแบบบัตรนิสิต คือ นิสติ ชั้นปที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร (รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ทีประชุมมีมติขอใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (อาจารยอภิศักด ไชยโรจนวัฒนา) แจงใหคณะ/
วิทยาลัย/ สถาบัน/ สํานัก/ ศูนย ทราบวา บัตรนิสิตที่ถูกตองตามระเบียบ คือ บัตรที่ออกจาก
งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ถาตางออกไปจากนีถ้ ือวา
เปนบัตรที่ไมถกู ตอง

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2548
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2548

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2548
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2548 ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2548
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
-4-

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548

ได มีมติ ดังนี้
1. นโยบายการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 โครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
1.2 ภาษาอังกฤษ
12 หนวยกิต (คงไวดังเดิม)
1.3 สหศาสตร 1-2-3 เปนวิชาเลือก
1.4 ขอใหคณะ / วิทยาลัย พิจารณาวาวิชาศึกษาทัว่ ไปของสาขาตางๆ ควรเปนวิชาอะไรบาง
1.4.1 ควรมี 1 วิชา เกีย่ วกับสิ่งแวดลอมทางทะเลอยูในกลุมวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.4.2 ใหปรับปรุงวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหตรงกลุมมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. ใหมีคณะทํางานรางปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน คณบดี / ผูอํานวยการวิทยาลัย
ใน 3 กลุมวิชา ๆ ละ 3 ทาน คือ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการนี้ คณะทํางานรางปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
การประชุมครัง้ ที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทัง้
สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยบูรพา มีมติ ดังนี้
(1) โครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย
(1.1) วิชาภาษาอังกฤษ
12 หนวยกิต
(1.2) วิชาทางดาน ICT
3 หนวยกิต
(1.3) วิชาทางดานวิทยาศาสตร แบงเปน 2 กลุม
(1.3.1) กลุมวิทย ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 2 หนวย
กิต
2 หนวย
(1.3.2) กลุมศิลป ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (ทะเลและชายฝง)
กิต
-5(1.4) วิชาทางดานคณิตศาสตร แบงเปน 2 กลุม
(1.4.1) กลุมวิทย ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับแคลคูลัส
3 หนวยกิต
(1.4.2) กลุมศิลป ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 หนวยกิต
(1.5) วิชาทางดานมนุษยศาสตร
ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมศึกษา / จริยธรรม
3 หนวยกิต
(1.6) วิชาทางดานสังคมศาสตร มีจํานวน 2 รายวิชา
(1.6.1) ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับการปกครอง/กฎหมาย/ทรัพยสนิ ทางปญญา 2 หนวยกิต

(1.6.2) ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร / แนวคิดเชิงธุรกิจ
2 หนวยกิต
(1.7) วิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
3-4 หนวยกิต ประกอบดวย
(1.7.1) วิชาทางดานพลศึกษา
(1.7.2) วิชาทางดานภาษาไทย
(1.7.3) วิชาทางดานวิทยาศาสตร
(1.7.4) วิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(1.7.5) วิชาทางดานสุขภาพ (พฤติกรรมสุขภาพ) (วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร)
(2) รายวิชาในขอ 1.1 และ 1.6 ขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาดําเนินการ
จัดทํารายวิชาและคําอธิบายรายวิชา โดยขอใหมีเนือ้ หารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ
(3) รายวิชาในขอ 1.2 1.3 และ 1.4 ขอใหคณะวิทยาศาสตรพิจารณาดําเนินการ
จัดทํารายวิชาและคําอธิบายรายวิชา โดยขอใหมีเนือ้ หารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ
(4) รายวิชาในขอ 1.5 ขอใหคณะศิลปกรรมศาสตรพิจารณาดําเนินการจัดทํารายวิชาและคํา
อธิบายรายวิชา โดยขอใหมีเนื้อหารายวิชาตามทีค่ ณะทํางานเสนอแนะ
(5) รายวิชาในขอ 1.7 ขอใหคณะ / วิทยาลัย พิจารณาดําเนินการ จัดทํารายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา โดยขอใหมีเนื้อหารายวิชาเปนการศึกษาทัว่ ไปไมใชเชิงวิชาชีพ

-6ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) ขอใหยกเลิกรายวิชาสหศาสตร 1-2-3 เนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้าํ ซอนและมีปญหาการ
บริหารจัดการ
(3) ขอใหเพิ่มขอความในขอ 1.7.5 ขอใหคณะพยาบาลศาสตรและคณะสาธารณสุขศาสตร
รวมกันพิจารณาดําเนินการ
(4) ขอใหเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือกอีก 1 ขอ คือ
(1.7.6) วิชาทางดานการประหยัดพลังงาน โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรพิจารณาดําเนินการ

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

(หลักสูตรนานาชาติ)
ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ
1. วิชาการทางสาธารณสุขของประเทศและของโลกเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว และอยาง
ตอเนื่อง การแกปญหาสุขภาพของประชาชนไดปรับเปลี่ยนเปนเนนการสรางเสริมสุขภาพมากกวาซอมหรือรักษา
ฉะนั้น จึงตองปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพใหทนั กับความเจริญกาวหนา ทัง้ ดานวิชาชีพ
การสาธารณสุขและเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป
2. จากมติที่ประชุมเครือขายสถาบันที่เปดสอนทางสาธารณสุขศาสตรของประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อป 2547 ไดกําหนดเนื้อหาวิชาแกนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(M.P.H.) เปนเกณฑขั้นต่ําไว จึงตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับมติที่ประชุมดังกลาว
-7การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
เกณฑทบวงฯ
แผน ก
แผน ข
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
36
36
วิชาแกน
ไมกําหนด ไมกําหนด
วิชาบังคับเลือก
ไมกําหนด ไมกําหนด
วิชาเลือกสาขา
ไมกําหนด ไมกําหนด
วิชาเลือกเสรี
ไมกําหนด ไมกําหนด
วิทยานิพนธ / คนควาอิสระ
12
6

โครงสรางเดิม
แผน ก
แผน ข
36
36
15
15
6
6
3
3
3
12
6

โครงสรางใหม
แผน ก
แผน ข
36
36
21
21
3
9
12
6

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2547
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548(หลักสูตรนานาชาติ)

มติ

คณะสาธารณสุขศาสตรขอถอนวาระ
4.2 การเปลีย่ นแปลงรหัสวิชาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน ซึง่ ไดรับความรวมมือจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการ
ดําเนินการสอนวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
ดวยปการศึกษา 2547 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได เนื่องจากบุคลากรในภาควิชาฯ ไดลาศึกษาตอ ทําใหคณะศึกษาศาสตรตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนเองมาโดยตลอด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงคมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคลองตัวในการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรจึงขอ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เปนรหัสของคณะศึกษาศาสตร

-8ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) ขอใหคงรหัสวิชาเฉพาะเดิม
(2) ขอใหคณะศึกษาศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวมกันพิจารณาดําเนินการ
4.3 การเปลีย่ นแปลงรหัสวิชาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปนุ

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา
การสอนภาษาญี่ปุน ซึง่ ไดรับความรวมมือจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน
การดําเนินการสอนวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
ดวยปการศึกษา 2547 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได เนื่องจากบุคลากรในภาควิชาฯ ไดลาศึกษาตอ ทําใหคณะ
ศึกษาศาสตรตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนเองมาโดยตลอด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงคมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคลองตัวในการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรจึงขอ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน เปนรหัสของคณะศึกษาศาสตร
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

-9ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) ขอใหคงรหัสวิชาเฉพาะเดิม
(2) ขอใหคณะศึกษาศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวมกันพิจารณาดําเนินการ
4.4 หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการเขียนสรางสรรครูปแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเขียนสรางสรรครูปแบบตาง ๆ
3. เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสสรางสรรคผลงานการเขียนรูปแบบตาง ๆ
โครงสรางหลักสูตร ตลอดหลักสูตรใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ประกอบดวย

1. วิชาโทบังคับ
9 หนวยกิต
2. วิชาโทเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป

-104.5 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 20 คน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป
4.6 การเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปเลือก โดยมีเหตุผลในการเพิ่ม คือ
เพื่อเปนการเพิม่ ทางเลือกในการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสําหรับนิสิต และสามารถ
นําไปปฏิบัติใชไดจริงในชีวติ ประจําวัน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเสนอ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
1. วิชา 876191 ภาษาลาว 1
3(3-0-6)
Lao I
2. วิชา 876192 ภาษาลาว 2
3(3-0-6)
Lao II
3. วิชา 876191 ภาษาเขมร 1
3(3-0-6)
Khmer I
-114. วิชา 876191 ภาษาเขมร 2
3(3-0-6)
Khmer II
5. วิชา 876191 ภาษาเวียตนาม 1
3(3-0-6)
Vietnamese I
6. วิชา 876191 ภาษาเวียตนาม 2
3(3-0-6)
Vietnamese II
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
มติ

ที่ประชุมมีมติ
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป
4.7 การขอยายสถานที่ทาํ การศูนยศึกษาระยอง

ตามที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยไปจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ตอเนื่อง) จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย และสาขาวิชาการตลาด โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547 ใหจัดตั้งศูนยการเรียนการสอนที่โรงเรียนโปลีเทคนิค จังหวัดระยอง

ซึ่งทางโรงเรียนโปลีเทคนิค กําหนดจัดเก็บคาใชสถานที่ ดังนี้
ภาคตน / ภาคปลาย
ภาคเรียนละ 1,750 บาท / คน
ภาคฤดูรอน
ภาคเรียนละ 875 บาท / คน
เมื่อภาควิชาฯ นําเกณฑเขาขออนุมัติตั้งแตเดือนพฤษภาคม หลายครัง้ จนมีมติคณะกรรมการการเงินของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 อนุมัติอัตรา ดังนี้
ภาคเรียนละ 1,740 บาท / คน
ภาคตน / ภาคปลาย
ภาคฤดูรอน
ภาคเรียนละ 870 บาท / คน
โดยใหใชอัตราที่อนุมัติในป 2547 และใหกําหนดอัตราคาใชสถานที่ใหมในปการศึกษา 2548
-12คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดประชุมหารือกับผูอํานวยการโรงเรียนฯ ถึงเรื่อง
การปรับเปลี่ยนอัตราคาใชสถานที่ซงึ่ มีความเปนไปไดยาก เพราะโรงเรียนก็มีคณะกรรมการโรงเรียน
เพื่อใหการดําเนินงานมีความเปนไปไดและตอเนื่อง ภาควิชาบริหารธุรกิจ จึงไดติดตอกับ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐที่เคยใหสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา พระนครเหนือ
ใชพื้นที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท โดยสภาพการจัดสถานที่ไมแตกตางกันมาก แตสามารถคิดเปน
คาเชาพื้นที่แทนการคิดคาใชจายตอนิสิต 1 คน ทําใหภาควิชาบริหารธุรกิจ สามารถประหยัดคาใชจายไดถึง
409,020 บาท / ป (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการยายศูนยการเรียนการสอนจากโรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
ไปยังวิทยาลัยเทคนิคระยอง ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
4.8 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2545

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมชี ั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิ่มขึน้ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Research and Statistical Analysis

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

-13ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป
4.9 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศกึ ษา
ฉบับป พ.ศ. 2545

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิ สศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ ขึ้น จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Research and Statistical Analysis
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสกิ สศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป

-144.10 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศกึ ษา
ฉบับป พ.ศ. 2545
คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ ขึ้น จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Research and Statistical Analysis
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป
4.11 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2545

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิ่มขึน้ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Research and Statistical Analysis
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

-15ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป
4.12 การรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปการศึกษา 2549

สืบเนื่องจากที่ผานมาการรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทโควตาใชเกณฑ
คัดเลือกเชนเดียวกับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) โดยมีองคประกอบใน
การคัดเลือกดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอมตน) 5%
2. ตําแหนงเปอรเซ็นไทล 5%
3. คะแนนจากผลการสอบวัดความรูฯ 90%
เนื่องจาก ตั้งแตปการศึกษา 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปลี่ยนการ
คัดเลือกเขาศึกษาเปนระบบ Admission โดยมีองคประกอบดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 10%
2. คา GPA กลุมสาระการเรียนรู 40%
3. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูรวบยอด (NET) 25 – 50%
4. ผลการสอบวัดศักยภาพเชิงวิชาการ 0 – 25%
โดยขอ 3 และ 4 สํานักทดสอบแหงชาติจัดสอบ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธของทุกป ขอใหที่
ประชุมพิจารณาการดําเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปการศึกษา 2549

-16ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
(1) ขอใหใชองคประกอบเชนเดียวกับระบบ Admission เพือ่ ไมใหเกิดความสับสน
(2) ระยะเวลาการรับสมัครขอใหสอดคลองกับผลการสอบ Entrance
(3) คาธรรมเนียมการสมัครขอใหคงเดิม
(4) สัดสวนการรับโควตา/ โครงการพิเศษ/ รับตรง (Admission) คือ 60/10/30
(5) ขอใหกองบริการการศึกษา ทําหนังสือถึงคณะ/ วิทยาลัยเพื่อใหแจงจํานวนการรับใหม

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2548

ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 4/2548 เปนวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา

11.55 น.

(นางสาววรรณา แนบเชย)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายพิชิตร มีพจนา)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

