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ผูเขาประชมุ 
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  7.  อาจารยชลี    ไพบูลยกิจกุล   (แทน)กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

8.  ศ.นพ.ศาสตรี   เสาวคนธ   กรรมการ 

       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

  9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 
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        (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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  12. อาจารยดารณี  โชติกันตะ   (แทน) กรรมการ 



        (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  13. นพ.วรรณะ    อูนากูล    กรรมการ 

         รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

  14. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการพาณิชยนาว ี

  15. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ  

        ผูอํานวยการวิทยาลัยอญัมณี 

  16. ผศ.รําแพน  พรเทพเกษมสนัต  (แทน) กรรมการ 

         (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

  17. รศ.ศรุติ  สกุลรัตน   กรรมการ 

        ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

18. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

   19.นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ    

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ   (ดร.วิจติรพร   หลอสุวรรณกลุ) 

3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพนัธ) 

4.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวจิัย   

5.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการพาณิชยศาสตร   

 6.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน  วทิยาเขตสระแกว    
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เร่ิมประชุมเวลา 10.10 น. 

 



วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

1.1 รูปแบบบัตรนิสิตใหม 
 

         ตามทีง่านทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหจัดทําบัตรนิสิต

ใหม  ซึ่งงานทะเบียนและสถติินิสิตไดดําเนนิการจัดซื้อเครื่องทําบัตรพรอมอุปกรณเรียบรอยแลว  และไดจัดทํา

รูปแบบบัตรนิสิตใหม  โดยผูออกแบบบัตรนิสิต  คือ นิสิตชั้นปที ่3 คณะศิลปกรรมศาสตร (รายละเอียดดังเอกสาร

ที่แนบ) 

             

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ทีประชุมมมีติขอใหผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ (อาจารยอภิศักด  ไชยโรจนวัฒนา) แจงใหคณะ/ 

วิทยาลัย/ สถาบัน/ สํานกั/ ศูนย ทราบวา บัตรนิสิตที่ถูกตองตามระเบยีบ  คือ    บัตรที่ออกจาก

งานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ถาตางออกไปจากนีถ้ือวา

เปนบัตรที่ไมถกูตอง 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2548 
         วันที่  8  กุมภาพันธ  2548 
 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที่ 2/2548 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
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วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 โครงสรางหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2549 
 
ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ 2548 



ได มีมติ ดังนี ้

  1.  นโยบายการจัดการศึกษา หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

       1.1   โครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ไป  30 หนวยกิต 

       1.2   ภาษาอังกฤษ    12 หนวยกิต (คงไวดังเดิม) 

       1.3   สหศาสตร 1-2-3 เปนวิชาเลือก 

       1.4   ขอใหคณะ / วิทยาลยั พิจารณาวาวิชาศกึษาทัว่ไปของสาขาตางๆ ควรเปนวิชาอะไรบาง 

   1.4.1  ควรมี 1 วิชา เกีย่วกบัส่ิงแวดลอมทางทะเลอยูในกลุมวิชาศึกษาทัว่ไป 

   1.4.2  ใหปรับปรุงวิชาเลือกในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปใหตรงกลุมมนุษยศาสตร 

             สังคมศาสตร  ภาษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 

  2.  ใหมีคณะทํางานรางปรับปรุงหลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

       ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน  คณบดี / ผูอํานวยการวทิยาลัย 

       ใน 3 กลุมวิชา ๆ ละ 3 ทาน  คือ กลุมวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   

     กลุมวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  และกลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ในการนี้ คณะทํางานรางปรับปรุงหลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

การประชุมคร้ังที ่1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548  ไดพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับวตัถุประสงคและขอกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทัง้

สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของมหาวทิยาลยับูรพา  มีมติ ดังนี ้
  (1)  โครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป   30 หนวยกิต  ประกอบดวย 
       (1.1) วิชาภาษาอังกฤษ    12  หนวยกติ 
      (1.2) วิชาทางดาน ICT      3  หนวยกติ 
       (1.3) วิชาทางดานวิทยาศาสตร แบงเปน 2 กลุม 
    (1.3.1) กลุมวทิย ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 2 หนวย

กิต 

   (1.3.2) กลุมศิลป ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (ทะเลและชายฝง)            2 หนวย

กิต 
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     (1.4) วิชาทางดานคณิตศาสตร  แบงเปน 2 กลุม 

    (1.4.1) กลุมวทิย ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับแคลคูลัส                         3 หนวยกิต 

         (1.4.2) กลุมศิลป ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนั       2 หนวยกิต 
           (1.5) วิชาทางดานมนษุยศาสตร  

ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมศึกษา / จริยธรรม               3 หนวยกิต 
       (1.6) วิชาทางดานสงัคมศาสตร  มจีํานวน 2 รายวชิา  
   (1.6.1) ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับการปกครอง/กฎหมาย/ทรัพยสินทางปญญา 2 หนวยกิต 



   (1.6.2) ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร / แนวคิดเชิงธุรกิจ            2 หนวยกิต 
       (1.7) วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก       3-4 หนวยกติ   ประกอบดวย  
   (1.7.1)  วิชาทางดานพลศกึษา 

   (1.7.2)  วิชาทางดานภาษาไทย  

   (1.7.3)  วิชาทางดานวทิยาศาสตร 

   (1.7.4)  วิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(1.7.5)  วิชาทางดานสุขภาพ  (พฤติกรรมสุขภาพ)  (วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร) 

  (2) รายวิชาในขอ 1.1  และ 1.6  ขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาดําเนนิการ 

       จัดทํารายวิชาและคาํอธบิายรายวิชา  โดยขอใหมีเนือ้หารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ 

  (3) รายวิชาในขอ 1.2  1.3  และ 1.4  ขอใหคณะวทิยาศาสตรพิจารณาดําเนนิการ 

       จัดทํารายวิชาและคําอธบิายรายวิชา  โดยขอใหมีเนือ้หารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ 

  (4) รายวิชาในขอ 1.5  ขอใหคณะศิลปกรรมศาสตรพิจารณาดําเนนิการจัดทํารายวิชาและคํา 

     อธิบายรายวิชา    โดยขอใหมีเนื้อหารายวิชาตามทีค่ณะทํางานเสนอแนะ 

(5) รายวิชาในขอ 1.7  ขอใหคณะ / วิทยาลัย พิจารณาดําเนนิการ   จัดทํารายวิชาและ                

     คําอธิบายรายวิชา    โดยขอใหมีเนื้อหารายวชิาเปนการศึกษาทัว่ไปไมใชเชิงวิชาชีพ 

 

 

 

 

-6- 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2549 
 
มติ   ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) ขอใหยกเลิกรายวิชาสหศาสตร 1-2-3 เนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้าํซอนและมีปญหาการ

บริหารจัดการ 

(3) ขอใหเพิ่มขอความในขอ 1.7.5  ขอใหคณะพยาบาลศาสตรและคณะสาธารณสุขศาสตร 

รวมกันพิจารณาดําเนนิการ 

(4) ขอใหเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลอืกอีก 1 ขอ คือ   

     (1.7.6) วิชาทางดานการประหยัดพลงังาน  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรพิจารณาดําเนนิการ  



 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
        (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
 

          ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยัไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  (หลักสูตรนานาชาต)ิ   

         โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  คือ 

        1.  วิชาการทางสาธารณสุขของประเทศและของโลกเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว และอยาง 

ตอเนื่อง  การแกปญหาสุขภาพของประชาชนไดปรับเปลี่ยนเปนเนนการสรางเสริมสุขภาพมากกวาซอมหรือรักษา 

ฉะนั้น  จึงตองปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางวิชาชพีใหทนักับความเจริญกาวหนา ทัง้ดานวิชาชพี 

การสาธารณสุขและเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไป 

        2.  จากมติที่ประชุมเครอืขายสถาบนัที่เปดสอนทางสาธารณสุขศาสตรของประเทศใน 

ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อป 2547  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาแกนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-

มหาบัณฑิต(M.P.H.) เปนเกณฑข้ันต่ําไว  จงึตองมกีารปรับปรุงใหสอดคลองกับมติที่ประชุมดังกลาว 
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การเปรียบเทยีบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑทบวงฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

 แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 36 36 36 36 36 

วิชาแกน ไมกําหนด ไมกําหนด 15 15 21 21 

วิชาบงัคับเลือก ไมกําหนด ไมกําหนด 6 6 - - 

วิชาเลือกสาขา ไมกําหนด ไมกําหนด 3 3 3 9 

วิชาเลือกเสรี ไมกําหนด ไมกําหนด - 3 - - 

วิทยานิพนธ / คนควาอิสระ 12 6 12 6 12 6 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547  

เมื่อวันที ่30 ธนัวาคม 2547ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2548(หลักสูตรนานาชาติ) 
 



มติ  คณะสาธารณสุขศาสตรขอถอนวาระ 

 
4.2  การเปลีย่นแปลงรหสัวิชาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (หลักสูตร 5 ป) 

          สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 
 

          ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา 

การสอนภาษาจีน  ซึง่ไดรับความรวมมือจากภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการ 

ดําเนนิการสอนวิชาเฉพาะ  (วิชาเอก) 

         ดวยปการศึกษา 2547  ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไมสามารถดาํเนินการจัดการเรียนการสอนได  เนื่องจากบุคลากรในภาควิชาฯ ไดลาศึกษาตอ ทาํใหคณะศึกษา-

ศาสตรตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนเองมาโดยตลอด  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลตุาม

วัตถุประสงคมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคลองตัวในการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรจึงขอ 

ดําเนนิการเปลี่ยนแปลงรหสัวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เปนรหัสของคณะศึกษาศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 -8- 

 

       ทั้งนี ้คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชมุคร้ังที่ 2/2548  

เมื่อวันที ่15 กมุภาพนัธ 2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวชิาเฉพาะ หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

(หลักสูตร 5 ป)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) ขอใหคงรหัสวชิาเฉพาะเดิม 

(2) ขอใหคณะศึกษาศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
รวมกันพิจารณาดําเนนิการ 

 
4.3  การเปลีย่นแปลงรหสัวิชาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (หลักสูตร 5 ป) 

          สาขาวชิาการสอนภาษาญี่ปุน 



 

          ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา 

การสอนภาษาญี่ปุน  ซึง่ไดรับความรวมมอืจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน

การดําเนินการสอนวิชาเฉพาะ  (วิชาเอก) 

         ดวยปการศึกษา 2547  ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไมสามารถดาํเนินการจัดการเรียนการสอนได  เนื่องจากบุคลากรในภาควิชาฯ ไดลาศึกษาตอ ทาํใหคณะ

ศึกษาศาสตรตองดําเนนิการจัดการเรียนการสอนเองมาโดยตลอด  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม

วัตถุประสงคมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคลองตัวในการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรจึงขอ 

ดําเนนิการเปลี่ยนแปลงรหสัวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน เปนรหัสของคณะศึกษาศาสตร 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่2/2548 เมื่อวนัที ่15 กุมภาพันธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวชิาเฉพาะ หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

(หลักสูตร 5 ป)  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) ขอใหคงรหัสวชิาเฉพาะเดิม 

(2) ขอใหคณะศึกษาศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
รวมกันพิจารณาดําเนนิการ 

 
4.4  หลกัสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค  หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   โดยมีวัตถุประสงคของหลกัสูตร ดังนี ้

          1.  เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการเขียนสรางสรรครูปแบบตาง ๆ  

          2.  เพื่อใหผูเรียนเกิดทกัษะการเขียนสรางสรรครูปแบบตาง ๆ  

          3.  เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสสรางสรรคผลงานการเขียนรูปแบบตาง ๆ  

  โครงสรางหลกัสูตร ตลอดหลักสูตรใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต  ประกอบดวย 



          1.  วิชาโทบังคับ      9  หนวยกิต 

          2.  วิชาโทเลือกไมนอยกวา 9  หนวยกิต 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2548 เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ 

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิชาโทการเขยีนสรางสรรค   
      หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต 

ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2548   จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  20  คน 

          ทัง้นี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ 

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.6  การเพิ่มรายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวชิาศึกษา 



ทั่วไปเลือก     โดยมีเหตุผลในการเพิ่ม คือ 

          เพื่อเปนการเพิม่ทางเลือกในการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสาํหรับนิสิต และสามารถ 

นําไปปฏิบัติใชไดจริงในชีวติประจําวนั  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  จงึไดเสนอ 

รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  จาํนวน 6 รายวชิา ดังนี ้

  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 
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4.  วิชา 876191 ภาษาเขมร 2    3(3-0-6) 

                Khmer II 

  5.  วิชา 876191 ภาษาเวยีตนาม 1   3(3-0-6) 

                Vietnamese I 

  6.  วิชา 876191 ภาษาเวยีตนาม 2   3(3-0-6) 

                Vietnamese II 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2548 เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเลือก 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ 

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.7  การขอยายสถานที่ทาํการศูนยศึกษาระยอง 

 

          ตามที่ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดขยายโอกาสทาง

การศึกษาโดยไปจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรบริหารธรุกิจ (ตอเนื่อง)  จํานวน 2 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการ

จัดการ 

ทรัพยากรมนษุย  และสาขาวิชาการตลาด   โดยผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชมุ 

คร้ังที่ 2/2547  เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2547  ใหจัดตั้งศูนยการเรียนการสอนที่โรงเรียนโปลีเทคนิค จังหวัดระยอง 



ซึ่งทางโรงเรียนโปลีเทคนิค  กําหนดจัดเกบ็คาใชสถานที่  ดังนี ้

  ภาคตน / ภาคปลาย  ภาคเรียนละ  1,750 บาท / คน 

  ภาคฤดูรอน   ภาคเรียนละ     875 บาท / คน 

เมื่อภาควิชาฯ นาํเกณฑเขาขออนุมัติต้ังแตเดือนพฤษภาคม หลายครัง้  จนมีมติคณะกรรมการการเงินของ 

มหาวิทยาลยั  ในการประชมุคร้ังที่ 10/2547  เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2547  อนุมัติอัตรา ดังนี ้

  ภาคตน / ภาคปลาย  ภาคเรียนละ 1,740 บาท / คน 

  ภาคฤดูรอน   ภาคเรียนละ    870 บาท / คน 

โดยใหใชอัตราที่อนุมัติในป 2547  และใหกําหนดอัตราคาใชสถานที่ใหมในปการศกึษา 2548 
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  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดประชุมหารือกับผูอํานวยการโรงเรียนฯ ถงึเรื่อง 

การปรับเปลี่ยนอัตราคาใชสถานที่ซึง่มีความเปนไปไดยาก เพราะโรงเรียนก็มีคณะกรรมการโรงเรยีน 

  เพื่อใหการดําเนินงานมีความเปนไปไดและตอเนื่อง  ภาควชิาบริหารธรุกิจ จึงไดติดตอกับ 

วิทยาลัยเทคนคิระยอง  ซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐที่เคยใหสถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 

ใชพื้นที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท โดยสภาพการจัดสถานที่ไมแตกตางกนัมาก แตสามารถคิดเปน 

คาเชาพื้นที่แทนการคิดคาใชจายตอนิสิต 1 คน  ทาํใหภาควิชาบริหารธรุกิจ สามารถประหยัดคาใชจายไดถึง  

409,020 บาท / ป   (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่2/2548 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพันธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

  

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการยายศูนยการเรียนการสอนจากโรงเรยีนโปลีเทคนิคระยอง 

  ไปยังวทิยาลัยเทคนิคระยอง  ต้ังแตภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2548 เปนตนไป 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ 

 
4.8  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

        ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

            คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีเหตุผลการปรบัปรุงแกไข คือ เปนการ

เปลี่ยนแปลงจาํนวนชัว่โมงใหนิสิตไดมชีั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิ่มข้ึน   จาํนวน 1 รายวิชา  ดังนี ้

  1.  รายวิชา 312501 การวิจยัและการวเิคราะหสถิติ  3(3-0-6)  เปลี่ยนเปน    3(2-2-5) 

           Research and Statistical Analysis 



  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในการประชุมคร้ังที ่2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพนัธ 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.9  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศกึษา 

        ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

            คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมเีหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลี่ยนแปลง 

จํานวนชัว่โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ข้ึน   จาํนวน 1 รายวิชา  ดังนี ้

  1.  รายวิชา 312501 การวิจยัและการวเิคราะหสถิติ  3(3-0-6)  เปลี่ยนเปน    3(2-2-5) 

           Research and Statistical Analysis 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในการประชุมคร้ังที ่2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพนัธ 

2548ไดใหความเหน็ชอบเรยีบรอยแลว   (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.10  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศกึษา 

          ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

            คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมศึีกษา ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลี่ยนแปลง 

จํานวนชัว่โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ข้ึน   จาํนวน 1 รายวิชา  ดังนี ้

  1.  รายวิชา 312501 การวิจยัและการวเิคราะหสถิติ  3(3-0-6)  เปลี่ยนเปน    3(2-2-5) 

           Research and Statistical Analysis 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  

เมื่อวันที ่17 กมุภาพนัธ 2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมศึีกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.11  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 

          ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

            คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววทิยาศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการ

เปลี่ยนแปลงจาํนวนชัว่โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิ่มข้ึน   จาํนวน 1 รายวิชา  ดังนี ้

  1.  รายวิชา 312501 การวิจยัและการวเิคราะหสถิติ  3(3-0-6)  เปลี่ยนเปน    3(2-2-5) 

           Research and Statistical Analysis 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  

เมื่อวันที ่17 กมุภาพนัธ 2548ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววทิยาศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 

4.12  การรับนิสิตเขาศกึษาระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา ปการศึกษา 2549 
   
           สืบเนื่องจากที่ผานมาการรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทโควตาใชเกณฑ

คัดเลือกเชนเดียวกับของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลัยเดิม) โดยมีองคประกอบใน

การคัดเลือกดังนี ้

  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอมตน) 5% 

  2.  ตําแหนงเปอรเซ็นไทล  5% 

  3.  คะแนนจากผลการสอบวัดความรูฯ 90% 

           เนื่องจาก ต้ังแตปการศึกษา 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปลี่ยนการ

คัดเลือกเขาศึกษาเปนระบบ Admission โดยมีองคประกอบดังนี ้

  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 10% 

  2.  คา GPA กลุมสาระการเรียนรู 40% 

  3.  ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูรวบยอด (NET) 25 – 50% 

  4.  ผลการสอบวัดศักยภาพเชิงวิชาการ 0 – 25% 

  โดยขอ 3 และ 4 สํานักทดสอบแหงชาติจัดสอบ 1 คร้ัง ในเดือนกมุภาพันธของทกุป  ขอใหที่

ประชุมพิจารณาการดําเนนิการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา ปการศึกษา 2549 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหใชองคประกอบเชนเดยีวกับระบบ Admission เพือ่ไมใหเกิดความสับสน 

(2) ระยะเวลาการรับสมัครขอใหสอดคลองกับผลการสอบ Entrance 

(3) คาธรรมเนียมการสมัครขอใหคงเดิม 

(4) สัดสวนการรับโควตา/ โครงการพิเศษ/ รับตรง (Admission)  คือ 60/10/30 

(5) ขอใหกองบริการการศึกษา  ทําหนงัสือถงึคณะ/ วทิยาลยัเพื่อใหแจงจาํนวนการรับใหม 

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่4/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 4/2548  เปนวันองัคารที่ 12 เมษายน 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปดประชุมเวลา  11.55  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

          (นายพิชิตร  มีพจนา) 

               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


