
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 4/2548 

วันองัคารที ่ 12  เมษายน  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

 1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 2.  อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

      ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

3.  ดร.สุชาดา  รัตนวาณชิยพนัธ   กรรมการ 

     ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

 4.  ผศ.ดร.นญัฑา   ผลิตวานนท   (แทน)กรรมการ         

(แทน) คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย 

 5.  ดร.นิตยา  ไชยเนตร   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

6.  อาจารยศานต ิ เดชคํารณ   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 7.  ดร.ไพลิน  เงาตระการวิวฒัน  (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 8.  ศ.นพ.ศาสตรี   เสาวคนธ   กรรมการ 

      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 10. ผศ.ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

11. รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี     กรรมการ 

       คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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 12. อาจารยดารณี  โชติกันตะ   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 13. นพ.วรรณะ    อูนากูล    กรรมการ 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 14. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการพาณิชยนาว ี

 15. อาจารยสุรินทร อินทะยศ   (แทน)กรรมการ  

       (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยอัญมณ ี

 16. ผศ.อเนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

 17. รศ.ศรุติ  สกุลรัตน   กรรมการ 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 18. ดร.สิทธพิร  นิยมศรีสมศักดิ์   กรรมการ 

       ผูชวยอธิการบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขตสระแกว 

 19. ดร.วิจิตรพร   หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

20. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  21.นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ    

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวจิัย 

3.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล   

4.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการพาณิชยศาสตร   
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
  1.1  การจัดประชุมสมัมนาวิชาการ “เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” 
             

          สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดิม) ไดประกาศใช

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เปนเกณฑกลางใชกับหลักสตูรทุกสาขาวิชา รวม 4 เกณฑ ไดแก  

        1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2532  

          2.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร พ.ศ. 2533 

          3.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 

          4.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 

  จากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดใชหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมาตั้งแตปการศึกษา 2545  

จนถงึปจจุบันเปนระยะเวลา 3 ปแลว  ในชวงระยะเวลาทีผ่านมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้ง

ภายในประเทศและระดับนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาทีไ่ดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมแลว  และจะมี

การดําเนินการอยางเขมขนและมีความตอเนื่องตลอดไป  มหาวิทยาลัยบูรพามนีโยบายที่จะปรบัปรุงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีเพื่อใหเกิดการจัดการเรียนการสอนแนวใหมใหทนัสมัยและสอดคลองกบัพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  รวมทัง้สงเสริมใหหลกัสูตรการศึกษามีการพัฒนาใหไดมาตรฐานทัดเทยีมสากล  

  มหาวิทยาลยัจึงไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาจดัโครงการประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง 

“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”  เพื่อใหการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ของทุกคณะและวิทยาลยัเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  ทัง้ 4 ฉบับ   

  กําหนดจัดประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” 

ในวนัพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548  ณ หอประชุมธํารง  บัวศรี   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ทีประชุมรับทราบ 
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1.2  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

          ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ไดประกาศใช 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เปนเกณฑกลางใชกับหลักสตูรทุกสาขาวิชา รวม 4 เกณฑ ไดแก  

        1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2532  

          2.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร พ.ศ. 2533 

          3.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 

          4.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 

ดังนัน้  เพื่อใหการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดําเนนิไปในแนวทางที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา จงึไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548  ทั้ง 4 ฉบับ  เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอยีดและเจตนารมณของเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา  สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพฒันาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให

มี 

ประสิทธิภาพ  โดยในประกาศฉบับใหมนี ้ไดมีการปรับปรุงเกณฑตาง ๆ เพื่อประกนัคุณภาพการศกึษา การเสนอ 

หลักสูตร ใหทกุหลักสูตรกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึง่อยางนอย ประกอบดวยประเด็น 

หลัก 4 ประเดน็ คือ 

  1.  การบริหารหลักสูตร 

  2.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  3.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

  4.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

  ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอตารางเปรียบเทียบ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา  ดังนี ้

        1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2532  และ พ.ศ. 2548  

          2.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร พ.ศ. 2533  (ยกเลิก) 

          3.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542  และ พ.ศ. 2548 

          4.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542  และ พ.ศ. 2548 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 



มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

-5- 

 
  1.3  โครงการประชุมวิชาการ “บทบาทอาจารยที่ปรึกษา” 
 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา               

วันที่  13  พฤษภาคม  2548  มหาวทิยาลัยจะจัดประชมุวิชาการ “บทบาทอาจารยที่ปรึกษา”  สําหรับอาจารยที่

ปรึกษาทุกคณะ/ วิทยาลัย ทกุชั้นป  โดยเชญิรองเลขาธิการสํานกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนวทิยากร

บรรยายในชวงเชา  และชวงบายเปนกิจกรรมกลุม 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  1.4  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรยีน” 
 

            รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา   

วันที่  27  เมษายน  2548  ต้ังแตเวลา  13.00 น.  เปนตนไป  มหาวิทยาลัยจะจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ              

“วิจัยในชั้นเรียน”  โดยเชิญ ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน  เปนวทิยากรบรรยาย  สําหรับอาจารยผูสนใจ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.5  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ “ทักษะที่จาํเปนสําหรับการจัดการเรียนรู                 

ที่มีประสทิธภิาพสําหรบัอาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา”  ครั้งที่ 2  
 

       รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา 

ระหวางวันที่  16-20  พฤษภาคม  2548  มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏบัิติการ “ทักษะที่จําเปน      

สําหรับการจัดการเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพสําหรับอาจารยมหาวทิยาลยับูรพา” คร้ังที่ 2  สําหรับอาจารยที่         

บรรจุใหม  ใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาไดอยางถกูตอง   รวมทั้ง         

แนวคิดในการพัฒนา    ผูเรียนใหเปนผูรอบรูพรอมที่จะเปนสมาชิกของสังคมไดอยางสมบูรณ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 



มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.6  การขอทุนการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

       รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา    

มหาวิทยาลยัจะเสนอโครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน         

50 คน  โดยมกีระบวนการวจิัยในชัน้เรียนจัดสรรทุนใหทนุละ  5,000 บาท  งบประมาณ  400,000  บาท  ภายใต

เงินอุดหนนุโครงการสงเสริมการใชทรัพยากรและองคความรูรวมกนัระหวางสถาบนัอุดมศึกษา  ผูประกอบการ  

และชุมชมทองถิ่นประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2548 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2548 
         วันที่  8  มีนาคม  2548 

 
            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ   คร้ังที ่ 3/2548 

วันที ่8 มีนาคม 2548  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 

วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การรับนิสิตเขาศกึษาระดบัปริญญาตร ีประเภทโควตา ปการศกึษา 2549 
 

สืบเนื่องจากทีผ่านมาการรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทโควตาใชเกณฑคัดเลือก 

เชนเดียวกับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  โดยมีองคประกอบในการ

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

2.  ตําแหนงเปอรเซ็นไทล  5% 

3.  คะแนนจากผลการสอบวัดความรูฯ  90% 

เนื่องจาก  ต้ังแตปการศึกษา 2549  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปลีย่นการ 

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 

รศ.ดร.เรณา   พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  ไดเขารวมประชุมทปอ.  โดยไดมี           

การเปลี่ยนแปลง  ใหมกีารมสีอบในชวงเวลาเดิม คือ เดือนตุลาคมและเดือนมนีาคม  ทั้งนี้เพื่อใหทุกมหาวิทยาลัย

สามารถใชผลคะแนนในเดือนตุลาคมมาพจิารณาคัดเลือกนักเรยีนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย (ระบบโควตา)  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548   

 

          ดวยคณะพยาบาลาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548    โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  

คือเปนการเปลี่ยนชื่อสาขาวชิาจากสาขาวชิาการพยาบาลครอบครัว เปน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ    

ครอบครัวตามขอเสนอแนะของสภาการพยาบาล   เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครสอบรับวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชาํนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดงุครรภ สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน (Nurse Practitioner)  



(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 2/2548 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพันธ 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ 

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.2  การปรบัปรุงหลักสตูรหมวดวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 

 

         ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 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 / วทิยาลยั พิจารณาวาวิชาศกึษาทัว่ไปของสาขาตาง ๆ ควรเปนวิชาอะไรบาง 

   1.4.1  ควรม ี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 
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  คณะทํางานรางปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ใน 

การประชุมคร้ังที ่1/2548 เมื่อวันที่ 22 กมุภาพันธ 2548  ไดพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับวตัถุประสงคและขอกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทัง้

สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของมหาวทิยาลยับูรพา  มมีติ 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 หนวยกิต 

   (1.3.2) กลุมศิลป ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (ทะเลและชายฝง)            2 หนวยกิต 
       (1.4) วิชาทางดานคณิตศาสตร  แบงเปน 2 กลุม 
    (1.4.1) กลุมวทิย ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับแคลคูลัส    3 หนวยกิต 

   (1.4.2) กลุมศิลป ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนั          2 หนวยกิต 
(1.5) วิชาทางดานมนุษยศาสตร  

ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมศึกษา / จริยธรรม     3 หนวยกิต 
       (1.6) วิชาทางดานสงัคมศาสตร  มีจํานวน 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 

       จัดทํารายวิชาและคําอธบิายรายวิชา  โดยขอใหมีเนือ้หารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ 

  (3) รายวิชาในขอ 1.2  1.3  และ 1.4  ขอใหคณะวทิยาศาสตรพิจารณาดําเนนิการ 

       จัดทํารายวิชาและคําอธบิายรายวิชา    โดยขอใหมีเนื้อหารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ 

  (4) รายวิชาในขอ 1.5  ขอใหคณะศิลปกรรมศาสตรพิจารณาดําเนนิการ 



       จัดทํารายวิชาและคําอธบิายรายวิชา    โดยขอใหมีเนื้อหารายวิชาตามที่คณะทํางานเสนอแนะ 
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  (5) รายวิชาในขอ 1.7  ขอใหคณะ / วิทยาลัย พิจารณาดําเนนิการ 

       จัดทํารายวิชาและคําอธบิายรายวิชา    โดยขอใหมีเนื้อหารายวิชาเปนการศึกษาทั่วไปไมใช 

     เชิงวิชาชพี 

 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548  ไดพิจารณา 

โครงสรางหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ตามที่คณะทํางานรางปรับปรุงหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 เสนอ  และไดมีมติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  ขอใหยกเลกิรายวชิาสหศาสตร 1-2-3 เนื่องจากเนื้อหารายวชิาซ้าํซอนและ 

     มีปญหาการบริหารจัดการ 

  3.  ขอใหเพิ่มขอความในขอ 1.7.5 ขอใหคณะพยาบาลศาสตรและคณะสาธารณสุขศาสตร 

       รวมกนัพิจารณาดําเนินการ 

  4.  ขอใหเพิ่มวชิาศึกษาทัว่ไปเลือกอีก 1 ขอ คือ 

       (1.7.6)  วชิาทางดานการประหยัดพลงังาน โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรพิจารณาดําเนนิการ 

 

ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงไดดําเนนิการแจงใหคณะ / วทิยาลยั จัดทาํรายวชิาศึกษาทัว่ไป 

ตามมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ซึง่ไดมีคณะ / วทิยาลัย ที่จัดสงรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี ้

  1.  คณะสาธารณสุขศาสตร  (รายวชิาศึกษาทัว่ไปเลือก) 

  2.  วิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา  (รายวชิาศึกษาทัว่ไปเลือก) 

  3.  คณะศึกษาศาสตร  (รายวิชาศกึษาทัว่ไปเลือก) 

  4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับและเลือก) 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีบันทกึขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนโครงสรางและ

รายละเอียดในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป พ.ศ. 2549  โดยไดสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  ในการประชุมคร้ังที ่3/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้
  (1)  โครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป  30  หนวยกิต  ประกอบดวย 

(1.1)  วิชาภาษาอังกฤษ         12 หนวยกิต 
(1.2)  วิชาภาษาไทย           2  หนวยกิต   
(1.3)  วิชาทางดาน ICT           3 หนวยกิต 
(1.4)  วิชาทางดานวิทยาศาสตร จํานวน  2   หนวยกิต แบงเปน  2  กลุม 

(1.4.1) กลุมวทิย,วทิยสุขภาพ  ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและสิ่งแวดลอม           

   (1.4.2)  กลุมศิลป  ใหเปนรายวิชาเกีย่วกบัพลังงานและสิ่งแวดลอม        

    (รหัสวิชาตางกับ  ขอ 4.1  และมีจุดเนนตางกัน) 
(1.5)  วิชาทางดานคณิตศาสตร  จํานวน 2-3 หนวยกิต 

(1.5.1) กลุมวทิยเทคโน, กลุมวิทยสุขภาพ           3 หนวยกิต 

ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับคณติศาสตร  หลกัตรรกศาสตร  และสถิติ 

(จะจัดเปน  2 รายวิชา สําหรบัวิทยเทคโน 1 รายวิชา และวิทยสุขภาพ 1 รายวิชา) 

(1.5.2) กลุมศิลป       2   หนวยกิต 

ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับ หลกัตรรกศาสตร / คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน/  

คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนั (เปนรายวิชาที่จัดการศึกษาแบบบูรณาการ)         
(1.6)  วิชาทางดานมนุษยศาสตร  จาํนวน        3  หนวยกิต 

   ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมศึกษา/ จริยธรรม  

   (เปนรายวิชาที่จัดการศึกษาแบบบูรณาการ)        
(1.7)  วิชาทางดานสงัคมศาสตร  จํานวน        3  หนวยกิต 
 ใหเปนรายวิชาเกี่ยวกับการปกครอง/ กฎหมาย/ ทรัพยสินทางปญญา/ สิทธมินษุยชน/         

เศรษฐศาสตร/ ธุรกิจ  (เปนรายวิชาที่จัดการศึกษาแบบบรูณาการ)     
(1.8)  วิชาศกึษาทัว่ไปเลอืก    2-3    หนวยกิต   

(2)  รายวชิาในขอ 1.1  1.2  และ 1.7  ขอใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาดําเนินการ 

จัดทํารายวิชาและคําอธิบายรายวชิา  โดยขอใหมีเนื้อหารายวชิาตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

(3) รายวิชาในขอ 1.3  1.4  และ 1.5  ขอใหคณะวิทยาศาสตรพิจารณาดาํเนนิการ   

จัดทํารายวิชาและคําอธิบายรายวชิา  โดยขอใหมีเนื้อหารายวชิาตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
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(4) รายวิชาในขอ 1.6  ขอใหคณะศิลปกรรมศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวมกันพิจารณาดําเนนิการ  จัดทาํรายวิชาและคําอธิบายรายวชิา  โดยขอใหมีเนื้อหารายวชิา

ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

(5) รายวิชาในขอ 1.8 ขอใหคณะ/ วิทยาลัย  พิจารณาดาํเนินการ 

จัดทํารายวิชาและคําอธิบายรายวชิา  โดยขอใหมีเนื้อหารายวชิาเปนการศึกษาทัว่ไป               

ไมใชเชิงวิชาชพี 

 
4.3  การเทียบเคียงรายวชิาศกึษาทั่วไป หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

        สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  คณะสาธารณสขุศาสตร 
        กับรายวชิาศกึษาทั่วไป หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 
        คอมพิวเตอร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  

      วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุร ี
 

          ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรจะเปดสอนหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  ในปการศึกษา 2548  และจากการประสานงาน 

กับวิทยาเขตฯ และไดพบปะพูดคุยกับผูบริหารของวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  ถึงความพรอมในการจัดการเรยีน 

การสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ซึ่งวิทยาเขตฯ มีความพรอม 

ในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี  และจากการไดพูดคุยในประเด็นของรายวิชาศึกษาทัว่ไปที่ตองเรียน  

จํานวน 16 หนวยกิต  และมีรายวิชาที่สามารถเทียบเคยีงกับของวทิยาเขตฯ ได จํานวน 8 หนวยกิต  ในรายวิชา

ศึกษา  ทั่วไปบังคับของหลกัสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร  และถาสามารถเทียบเคียงกนัไดจะทําใหสามารถลด 

คาใชจาย  และเกิดประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  ทั้งทาํใหเกิด

ประสิทธิภาพ  และประสิทธผิลแกผูเรียนและผูสอนดวยนั้น   

คณะสาธารณสุขศาสตรจึงขอเสนอเรื่องเทยีบเคียงรายวชิาศึกษาทัว่ไปบังคับ จาํนวน 8 หนวยกิต 

ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

เทียบเคียงกับรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี  เพื่อใหสามารถ 

เลือกเรียนของวิทยาเขตฯ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จาํนวน 8 หนวยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่6/2548 เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2548 



ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเทยีบเคยีงรายวิชาศึกษาทัว่ไป หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  คณะสาธารณสุขศาสตร 

         กับรายวชิาศึกษาทัว่ไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมมีติขอใหใชรหัสวชิาตามหลักสตูรที่เปดสอน  และคณะ/ วทิยาลัยเจาของวิชาเปน          

ผูบริหารจัดการดานการสอนโดยประสานงานกับวทิยาเขตที่เกี่ยวของ 

 
4.4  การขอคืนสภาพการเปนนสิิต 

 

        ตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังที ่3/2547 ในคราวประชุมเมื่อวันที่  

16 มีนาคม 2547 เร่ืองการชําระเงนิคาลงทะเบียนลาชาของนิสิต  มีมติใหประกาศรายชื่อนิสิตพนสภาพ ในกรณี 

ที่ไมมาชาํระเงนิตามกําหนด  และใหคืนสภาพการเปนนิสิตได โดยชําระเงินคาปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  

และชําระเงนิคาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมนั้น  เนื่องดวยมีนิสิตเปนจํานวนมากที่ไมชําระเงนิคาลงทะเบียนตาม 

กําหนดเวลา  และมาขอคืนสภาพนิสิตหลงัจากวนัสอบปลายภาค  ซึ่งมีผลทาํใหระบบการชําระเงินไมตรงกับ 

ยอดนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน   

งานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษาจึงขอหารือแนวทางในการปฏิบัติ 

ในการขอคืนสภาพการเปนนสิิต 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในกรณีทีน่ิสิตพนสภาพการเปนนิสิต  เนื่องจากไมชาํระเงนิ 

             คาลงทะเบียนเรียนใหยกเลิกการลงทะเบยีนทัง้หมดกอนวันสอบปลายภาค 2 สัปดาห 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบใหยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมดกอนวนัสอบปลายภาค  2  สัปดาห 

(2) เมื่อมาคนืสภาพนิสิตในภาคเรียนตอไป  ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผานมาถอืวาเปน

โมฆะ  นิสิตจะตองลงทะเบยีนเรียนใหม 

(3) ขอใหเร่ิมใชภาคตน ปการศกึษา 2548 

(4) ขอใหคณะ/ วทิยาลยั  ติดตามเปนกรณีพิเศษในปญหา เร่ือง เงนิกูทีมีสวนเกี่ยวของ 



(5) ขอใหงานทะเบียนและสถิตินิสิต  ตรวจสอบนิสิตที่มีเงนิกูเปนระยะๆ  กอนการประกาศยกเลกิ

การลงทะเบยีน  เพื่อแจงใหคณะ/ วทิยาลยัใหติดตามตอไป 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่5/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 5/2548  เปนวันองัคารที่ 10 พฤษภาคม 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

          (นายพิชิตร  มีพจนา) 

               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


