
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 6/2548 

วันองัคารที ่ 14  มิถนุายน  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

 1.  ศ.ดร.สุชาติ    อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

 อธิการบด ี

2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 3.  อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 4.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

     ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัย 

 5.  รศ.ดร.ประทุม มวงม ี    กรรมการ         

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 6.  รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

7.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 8.  ศ.นพ.ศาสตรี   เสาวคนธ   กรรมการ 

      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 9.  อาจารยบัลลังก เนื่องแสง   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดคีณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 10.  ผศ.ดร.วชัราภรณ  เขื่อนแกว   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 11. ผศ.ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

12. รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

       คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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13. อาจารยดารณี โชติกันตะ   (แทน)กรรมการ      

(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  

 14. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการพาณิชยนาว ี

 15. รศ.ดร.อรุณี   เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

 16. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

 17. รศ.มชีัย  วรสายัณห   (แทน)กรรมการ 

(แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

18. รศ.ศรุติ  สกุลรัตน   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ 

19. ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ

  20. ผศ.ดร.วิจติรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

21. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  22.นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.สุชาดา   รัตนวาณชิยพนัธ) 

2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

3.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

4.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขตสระแกว   

 5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
  1.1  รายงานการสัมมนาทางวชิาการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 
        สูการปฏิบัติ 
             

          ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล  ผูชวยอธกิารบดฝีายวิชาการ แจงใหที่ประชุมทราบถงึ 

รายงานการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ  ซึ่งไดรับมอหมาย 

จากรองอธกิารบดีฝายวิชาการใหเขารวมประชุมเมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2548    ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทัง้นี้  งานพัฒนาหลักสตูรและการสอน กองบริการการศึกษาไดนาํแบบรายงานขอมูลการ 

พิจารณาอนุมติั / เหน็ชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04)  แบบรายงานขอมลูการพิจารณาอนุมัติ / เหน็ชอบหลักสูตรระดบัปริญญาเอก 

(แบบ 06)  และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา รายภาคการศึกษา (แบบ 07)  ลงในเว็บไซด 

เรียบรอยแลว  โดยสามารถดาวนโหลดแบบรายงานดงักลาวไดที ่cid.buu.ac.th 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  นโยบายการเพิม่ชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

             

          ดวยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดขอความรวมมือกระทรวงศกึษาธกิารในการเพิ่ม 

ชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเปนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง ในการศึกษาระดับข้ันพืน้ฐานและกําหนดให 

วิชาพลศึกษาเปนรายวิชาบงัคับเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 นโยบายโครงการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพกิาร จังหวัดชลบุรี           
แบบบูรณาการ 

 

รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา                 

ผูวาราชการจงัหวัดชลบุรี ไดขอความรวมมือจาก  หนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน  ในการดําเนนิงานเพื่อ                    

การพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนพกิาร  จงัหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ ระดมทัง้หนวยงานใหสนับสนุนโครงการ                

ดังกลาวเพื่อสนับสนนุผูพกิาร  โดยม ี8 ยทุธศาสตรหลัก ดังนี ้

1.3.1  สงเสริมความตระหนักรู และการสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรค 

1.3.2  สิทธิและหนาที่คนพิการ 

1.3.3  พฒันาศักยภาพคนพกิาร 

1.3.4  การวิจยัและพัฒนา 

1.3.5  การเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม 

1.3.6  การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพกิาร 

1.3.7  การมีสวนรวมของคนพิการ  ครอบครัว  ชุมชน 

1.3.8  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีมีงบประมาณสนับสนนุสําหรบัโครงการนี้ดวย 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.4  การสัมมนาเครือขายบัณฑิตอุดมศึกษา 
 

รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา                  

มีกิจกรรมสําคญัของมหาวทิยาลัย 2 กิจกรรม ดังนี ้

1.4.1 โครงการ “พัฒนาอาจารยเพือ่การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม              

ในวนัที ่ 16-17  มิถนุายน  2548  ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบรีุ 

1.4.2 โครงการพฒันานิสิตสรางพลงัแหงความสาํเร็จ ในวนัที่  18-19  มิถุนายน  2548  

ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี โดยใหสถาบัน       

เครือขายสนับสนุนสถาบนัละ 3,500 บาท 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-5- 

  
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2548 
         วันที่  10  พฤษภาคม  2548 

 
            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  คร้ังที ่5/2548 

วันที ่10  พฤษภาคม  2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไมม-ี 
 

วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  โครงสรางหลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป พ.ศ. 2549 
 

ตามทีท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที ่

10 พฤษภาคม 2548  ไดพิจารณาโครงสรางหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549  มีมติดังนี ้

  (1)  โครงสรางรายวิชาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต  ประกอบดวย 

         (1.1)  วิชาภาษาองักฤษ    12  หนวยกิต 

       มอบหมายใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูประสานงานหลัก 

         (1.2)  วิชาภาษาไทย     3  หนวยกิต 

       มอบหมายใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูประสานงานหลัก 

         (1.3)  วิชาทางดาน ICT     3  หนวยกิต 

       มอบหมายใหคณะวทิยาศาสตรเปนผูประสานงานหลกั 
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         (1.4)  วิชาทางดานมนษุยศาสตร   4  หนวยกิต 

      แบงเปน 2 รายวิชา ๆ ละ  2  หนวยกิต   

        (1.4.1)  มอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   2 หนวยกิต 

      (1.4.2)  มอบหมายใหคณะศิลปกรรมศาสตร   2 หนวยกิต 

       โดยขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร  

         ประสานงานกนั เพื่อไมใหเนื้อหาสาระในรายวิชาที่ซ้ําซอนกนั 

         (1.5)  วิชาทางดานสงัคมศาสตร      3  หนวยกิต 

       มอบหมายใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูประสานงานหลัก 

         (1.6)  วิชาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ    2  หนวยกิต 

      แบงเปน 2 รายวิชา ๆ ละ 1  หนวยกิต 

      (1.6.1)  มอบหมายใหวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา   1 หนวยกิต 

      (1.6.2)  มอบหมายใหคณะพยาบาลศาสตรรวมกับคณะสาธารณสขุศาสตร  

    1 หนวยกิต 

         (1.7)  วิชาทางดานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร   4  หนวยกิต 

       มอบหมายใหคณะวทิยาศาสตรเปนผูประสานงานหลกั โดยรวมกับ 

    วทิยาลัยการพาณิชยนาวี และคณะวิศวกรรมศาสตร 

(2)  ขอใหคณะ / วทิยาลัยทีไ่ดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานหลกัพิจารณาดําเนินการ 

         จัดทํารายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา โดยใหมีเนื้อหาสาระในรายวิชาตามทีท่ี่ประชุม 

         สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทาํหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป พ.ศ. 2549 

เมื่อวันที ่9 พฤษภาคม 2548   

(3)  วันที ่20 พฤษภาคม 2548    ขอใหคณะ / วทิยาลยัสงขอมูลรายละเอียดในขอ (2)  

       ใหงานพฒันาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา 

  (4)  ขอเชิญคณบดี  ผูอํานวยการวทิยาลัย  และอาจารยผูสนใจ  เขารวมประชุม  

       ในวนัศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2548  เวลา 13.00 น.  ณ หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคารภปร. 

       โดยจัดสงใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา   

       ภายในวนัที ่20 พฤษภาคม 2548 
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  ในการนี้  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548  ไดมีการประชมุระดมความคิด เร่ือง โครงสราง 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะ / วทิยาลัยทีเ่ปนผูประสานงานหลกัไดนําเสนอขอมูลตาง ๆ ตามที ่

ไดรับมอบหมาย  โดยขอใหผูประสานงานหลักนําขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ไปพิจารณาปรับแกตามทีท่ีป่ระชุมเสนอแนะ  (รายละเอยีดการประชมุดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบวิชาทางดาน ICT คือ  310101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(2-2-5)     

(2) สําหรับวชิาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร แบงเปน 

(2.1)  คณิตศาสตรจํานวน  2  รายวิชา 

 (2.1.1)  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 1    1(1-0-2) 

 (2.1.2)  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2    2(2-0-4)   

(2.2)  วทิยาศาสตรจํานวน  2  รายวิชา   

 (2.2.1)  ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (2.2.2)  ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
โดยขอใหทกุหลักสูตรเลือกเรียนในขอ 2.1 และ 2.2 ขอละ 1 รายวิชา          
ไดตามความเหมาะสม 

(3) ขอใหคณะวิทยาศาสตรนาํรายละเอยีดในขอ 2 ไปพิจารณาทบทวนเกีย่วกับชื่อวิชา รหัสวิชา 

และคําอธิบายรายวชิา 

(4) เห็นชอบวิชาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพของวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา                            

จํานวน 1 หนวยกิต  คือ  851110  การออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ 1(0-2-1) 

(5) สําหรับวชิาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพอีก 1 หนวยกิตของคณะพยาบาลศาสตรและ                        

คณะสาธารณสุขศาสตร   ขอใหเพิ่มอีก  1  รายวิชาคูขนาน  โดยใหมีรายวิชาของคณะ

พยาบาลศาสตร  1  รายวิชา  และคณะสาธารณสุขศาสตร  1 รายวิชา   
โดยขอใหทกุหลักสูตรบรรจุ  2 รายวชิาหรือใหเลือก 1 รายวิชา 

(6) การบริหารจัดการ ขอใหคณะ/ วิทยาลัย วางแผนลวงหนาวารายวชิาทัง้หมดจะมี                           

การจัดการเรียนการสอน แตละภาคการศึกษาอยางไร 
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(7) ขอใหฝายเลขานุการ ทําหนงัสือสอบถามคณะ/ วทิยาลยัที่รับผิดชอบวาจะเปดการเรียน        

การสอน  แตละภาคการศึกษากี่กลุม ๆ ละ เทาใด 

(8) ขอใหคณะ/ วทิยาลยัทีย่ังไมไดสง ชื่อวิชา รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาของวิชาศกึษาทั่วไป

ใหดําเนินการจัดสงใหงานพฒันาหลักสูตรและการสอน  ภายในวันที ่ 24  มิถุนายน  2548

เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมวันที ่4 กรกฎาคม 2548  ตอไป 

 
4.2  ปฏิทนิการปรับปรงุหลักสูตร / การเสนอหลักสตูรใหม ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 

 

          จากการที่มหาวทิยาลยับูรพาไดใชหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมาตั้งแตปการศึกษา  

2545  แลวนั้น  ในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในประเทศและระดับ 

นานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดดําเนนิการอยางเปนรูปธรรมแลว  และจะมีการดําเนินการอยาง      

เขมขนและมีความตอเนื่องตลอดไป  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายทีจ่ะปรับปรุงหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  เพื่อให

เกิดการจัดการเรียนการสอนแนวใหมใหทันสมยัและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

รวมทัง้สงเสรมิใหหลกัสูตรการศึกษามีการพัฒนาใหไดมาตรฐานทดัเทียมสากล   เพื่อใหการพฒันาและปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะและวิทยาลยัเปนไปตามเกณฑของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549    

ในรายละเอยีด  เนื้อหาวิชาจะตองมีเนื้อหาครบถวนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และผูเรียนสามารถเรยีนรู     

และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  จบการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณคาตอสังคม  สามารถที่จะ

ดํารงชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้สามารถทีจ่ะตอบสนองความตองการของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ   

และเอกชน   

                 รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ)  จงึไดเสนอปฏิทนิการปรับปรุง 

หลักสูตร / การเสนอหลักสูตรใหม ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตร / การเสนอหลักสูตร 

ใหม ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 

ปฏิทินการปรบัปรุงหลักสูตร / เสนอหลักสูตรใหม ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 
 

ลําดับ 
ที่ 

คณะ / วิทยาลัย คณะกรรมการ 
บริหารวิชาการ 

คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

คณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลยั 

1. คณะพยาบาลศาสตร    

2. คณะวิศวกรรมศาสตร    

3. คณะศิลปกรรมศาสตร    

4. คณะสาธารณสุขศาสตร   ครั้งที่  8/48  ครั้งที่  4/48 ครั้งที่  5/48 

5. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร      8 สิงหาคม 48   23 สิงหาคม 48 30  กันยายน 48 

6. คณะเทคโนโลยีทางทะเล    

7. วิทยาลัยอัญมณี    

8. คณะวิทยาศาสตร    

9. คณะศึกษาศาสตร ครั้งที่  9/48  ครั้งที่  5/48     ครั้งที ่ 6/48 

10. วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา  13  กันยายน 48     25  ตุลาคม 48  25 พฤศจกิาย 48 

11. วิทยาลัยการพาณิชยนาว ี    

12. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่  11/48  ครั้งที่  6/48 ครั้งที่  1/49 

13. วิทยาลัยนานาชาต ิ  8 พฤศจิกายน 48   27 ธันวาคม 48 มกราคม  49 

14. คณะแพทยศาสตร    

 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติเห็นชอบหลักการโดยสามารถยืดหยุนระยะเวลาได  ทัง้นี้ขอใหแจงฝายเลขานกุาร

ลวงหนาดวย 

 

 

 

 

 

 

 



-10- 

 
4.3 การปรับปรุงแกไขหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  

ฉบับป พ.ศ.2545 
 

          คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ ตองการใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม 

ทักษะการแปลใหมากขึ้น   เปนการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของรายวชิา  ดังนี ้

         วิชา 207382 ญ่ีปุนปจจุบัน  3(3-0-6) 

  เดิม            Japanese Today        เปลี่ยนเปน   Japan Today 

คําอธิบายรายวิชาคงเดิม   ไมกระทบโครงสรางของหลักสูตร  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2548 
ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว     

 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรนํากลับไปปรับเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

(2) ขอใหผูชวยอธกิารบดีฝายวิชการ (อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา) แกไขชื่อรายวิชา         

ในรหัสของงานทะเบียนและสถิติใหถูกตอง 

(3) สําหรับหลักสตูรระดับปริญญาโทหากมีการปรับปรุงแกไขเล็กนอย  ขอใหดําเนนิการตาม     

รูปแบบที่ สกอ. กาํหนด   
 

4.4  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ 
 

          ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารไดมีประกาศ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  ซึง่ขณะนี้ไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมีผลบังคับใชแลวนั้น  เพือ่ใหการดําเนนิการนําเสนอ 

หลักสูตรเปนแนวทางเดียวกนั  และมีความเขาใจเกี่ยวกบัสาระของประกาศดังกลาวตรงกัน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาหาขอสรุปสําหรับแนวปฏิบัติรวมกัน 
 

มติ ที่ประชุมมมีติขอใหคณะ/ วทิยาลยั ดําเนนิการจัดประชมุสัมมนาเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

สาระของประกาศ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548” ไดตรงกัน หากมี

ปญหาหรืออุปสรรค  ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณาตอไป 

   
4.5  การคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาในระดับปริญญาตรี โควตา   

สืบเนื่องจากกระทรวงศกึษาธิการมนีโยบายใหเขารับระบบการศึกษาบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา เปนระบบ Admission  ต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กําลังดําเนินการจัดทําประกาศเกณฑข้ันตอนและประชาสมัพันธใหทราบโดยทัว่กัน  ความทราบแลวนี ้ 

กองบริการการศึกษาในฐานะหนวยประสานงาน  ใครขอเสนอรูปแบบการคัดเลือกเขาศึกษา  จาํนวน 4 แบบ มา

เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี ้
แบบที่ 1   โครงการสอบคัดเลือก 
 การพจิารณาคัดเลือก  จากคะแนนสอบขอเขียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทาํขึ้น 

ดําเนนิการสอบขอเขียนประมาณเดือน ตุลาคม 

 ขอเดน 1.  สามารถคดัเลือกนักเรียนที่มีความรูสูงและตั้งใจเขาศึกษา   

  2.  ทราบจาํนวนการเขาศึกษาไดกอนลวงหนาสําหรับวางแผนในการคดัเลือก 

ตอๆ ไป 

    3.  จัดโครงการอื่นๆ ที่ตอเนือ่งได  เชน  โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

   ขอดอย 1.  มหาวทิยาลัยตองลงทุนในขณะดําเนินการ เชน การออกขอสอบการจัดทํา         

ขอสอบ  การดําเนนิการทําขอสอบ การประมวลผล 

    2.  ในเดือน ตุลาคม  จะตองจัดสอบทั้งของมหาวทิยาลยับูรพาและจฬุาลงกรณ 

มหาวิทยาลยั 
แบบที่ 2  โครงการคัดเลือกจากผลคะแนนของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

   การพจิารณาคัดเลือก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดประสานงานขอความรวมมือให

มหาวิทยาลยับูรพาเปนศูนยสอบ  ดําเนนิการจัดสอบวดัความรูจํานวนปละ 2 คร้ัง  คร้ังแรกประมาณเดือน ตุลาคม 

คร้ังที่ 2  ประมาณเดือนธนัวาคม  ซึง่มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถใชผลคะแนนดังกลาวพจิารณาคัดเลือกเขาศึกษาได 

ขอเดน 1.  สามารถคดัเลือกนักเรียนที่มีความรูสูงและตั้งใจเขาศึกษา   

2.  ทราบจาํนวนนิสิตที่จะเขาศึกษาในมหาวทิยาลยับูรพาไดกอนลวงหนา 

    3.  จัดโครงการอื่นๆ ที่ตอเนือ่งได  เชน  โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
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แบบที่ 3  โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ. 
การพจิารณาคัดเลือก  จากคะแนนที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาจัดสอบ

ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ – ตนเดือนมีนาคม  กอนการเลือกของ สกอ. หรือ มอบให สกอ. ดําเนนิการคัดเลือก

ให (ขณะนีย้ังไมชัดเจน) 
 

แบบที่ 4  โครงการคัดเลือกจากผลการเรยีน 
การพจิารณาคัดเลือก  จากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังแต

มัธยมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศกึษาปที่ 6 เทอมตนเชนเดียวกับโครงการเพชรบูรพา 

ขอเดน 1.  สามารถคดัเลือกนักเรียนที่มีความรูสูงและตั้งใจเขาศึกษา   

ขอดอย 1.  การพิจารณาเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาสาขา     

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ 

(1) ขอใหคณะ/ วทิยาลยันาํเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  เสนอที่ประชุม

ประจําคณะ/ วิทยาลัย และขอใหแจงผลการพิจารณาใหฝายวิชาการทราบภายใน                         

วันที่ 24 มถิุนายน 2548                   

(2) ขอใหรองอธิการบดีฝายวชิาการประสานงานกับสถาบนัอุดมศึกษาเครอืขายภาคตะวันออก           

ในการจัดสอบรวมกัน   
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่7/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 7/2548  เปนวันองัคารที่ 19 กรกฎาคม 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมกาํหนดใหมกีารประชุมคร้ังที ่7/2548 ในวันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548  เวลา 9.00 น. 

 

ปดประชมุเวลา  12.50  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

          (นายพิชิตร  มีพจนา) 

               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


