
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 9/2548 

วันจนัทรที่  12  กนัยายน  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 2.  อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 3.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  

4.  รศ.ดร.ประทุม มวงม ี    กรรมการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

8.  ผศ.วศุธร  ตันตวัฒนกุล   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. ผศ.ดร.สุนทราวด ี  เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

11. รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

12. อาจารยดารณี โชติกันตะ   (แทน)กรรมการ      

(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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13. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

14. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 15. รศ.ดร.อรุณี   เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

 16. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

 17. อาจารยจริปรียา กุลละวณิชย   (แทน)กรรมการ 

(แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

18. อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธุ   (แทน)กรรมการ 

(แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

19. ผศ.ดร.วิจติรพร   หลอสุวรรณกุล   กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

20. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 21. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 
 

ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (ดร.สุชาดา    รัตนวาณิชยพนัธ) 

3.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

4.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขต สระแกว 

6.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต วทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  ผศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร  คณะศึกษาศาสตร 

2.  อาจารยบุญเสริม วัฒนกิจ      คณะศึกษาศาสตร    

  3.  อาจารยกติติคุณ หุตะมาน     คณะศึกษาศาสตร    

4.  อาจารยกฤษฎา แสงสืบชาต ิ     คณะศิลปกรรมศาสตร 

  5.  อาจารยสัญชัย เอื้อศิลป       คณะศิลปกรรมศาสตร 

  6.  อาจารยศานต ิ เดชคํารณ  คณะศิลปกรรมศาสตร 

7.  อาจารยสุมิตร คุณเจตน  คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร    

   8.  นางสาวฐติิพร จิตตวัฒนะ     กองบริการการศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

  1.1  ระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (ICL)    
รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

การประชุม ทปอ. ในวนัที ่ 10  กันยายน  2548  ไดมีการประชุมเกีย่วกับเร่ือง ICL  ซึ่งรัฐบาลประกาศนโยบาย ICL 

ที่จะมีในป 2549 แตเนื่องจากในป 2549 หนวยงานไดดําเนินการขอเสนอไปแลว ซึง่อาจจะไดรับการจัดสรรใน     

สัดสวน 50:50 จากแตเดมิเคยไดรับ 70:30 สถานศกึษาเอกชนอาจไดรับการจัดสรร 40% จากที่ไมเคยไดรับเลย   

ในป 2549 โครงการ ICL จะตองมี โดยจะใหมีการกูยืมแบบ กยศ. แตในป 2550 ตองมี  

การวางแผนในการดําเนนิงาน ซึ่งที่ประชมุฯ ไดสงผูแทนผูรวมประชมุ ICL  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

ในชวงแรกจะไมมีสิทธกิูยืม 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.2  เครื่องราชอิสรยิาภรณสาํหรับมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ 
รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรบัมหาวทิยาลยัที่ออกนอกระบบ  ขาราชการที่ยงัไมออกนอกระบบ จะไมมีสิทธิขอ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ  เอกสารสรุปเสนอกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเพื่อทราบตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2548 
         วันที่  10  สิงหาคม  2548 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ   คร้ังที ่ 8/2548 

วันที ่10  สิงหาคม 2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2548 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 

วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
 

                 ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่3/2548  เมื่อ 

วันที่ 23 สิงหาคม  2548  พจิารณาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

จํานวน  5  สาขาวิชา  คือ 

         1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

         2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

         3.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

         4.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

         5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะกรรมการฯ ไดมีมติ ดังนี้   

  (1)  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

         (1.1)  เหตุผลในการปรับปรุง 
         (1.2)  วตัถุประสงค 

         (1.3)  สรุปประเด็นในการปรับปรุงแกไขหลัก ๆ  เชน วัตถุประสงคอะไร  ความสอดคลอง 

           กับรายวิชาใด 
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  (2)  ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตรวจสอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  (3)  การนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัขอใหจัดทําเอกสารจํานวน 10 ชุด  

         พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 

  ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอย

แลวจึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารวชิาการตรวจสอบกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรปรับแกเหตุผลการขอปรับปรุง 

หลักสูตรตามประเด็นตางๆ ที่คณะกรรมการฯ  เสนอแนะดังนี ้ 

(1) การติดตามประเมินผลหลักสูตร (ความพงึพอใจของบณัฑิต) 

(2) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
(3) กว. มีการปรับหลักเกณฑ 

(4) นโยบายการปรับปรุงหลักสตูรทุก 4 ป 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  การรับนิสิตเขาศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาํปการศึกษา 2549 
  

             ตามที่มหาวทิยาลยั มนีโยบายในการรับนิสิตเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ประจําปการศึกษา 2549 ดังนี ้

  ก.  สัดสวนในการรับเขาศึกษาแตละประเภท มีดังนี ้

     1. ประเภทระบบกลาง (Admission) สัดสวนจาํนวนรับรอยละ 30 

       2. ประเภทโควตา (รับตรง) สัดสวนจํานวนรับรอยละ 60-70 

       3. ประเภทโครงการพิเศษ สัดสวนจํานวนรับรอยละ 0-10 
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ข.  คุณสมบัติ/ องคประกอบ/ เงื่อนไขในการรับ เปนไปตามที่สาขาวิชา กําหนด 

กองบริการการศึกษา ในฐานะหนวยประสานงานการดําเนนิการคัดเลือก ขอเสนอแนวทาง 

การคัดเลือกนสิิตเขาศึกษาตอ ที่กองบริการการศึกษาไดดําเนนิการมาเพื่อพิจารณา  ดังนี ้

1. การรับนิสิตระบบกลาง (Admission) สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการ 

ประสานงานการคัดเลือก โดยรับจํานวน  30 % ซึ่งมีองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี ้

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย 10% 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ตามกลุมสาระการเรียนรู 20% 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพืน้ฐาน (O-Net) 35-70% 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (A-Net) 0-35% 

- ผลการสอบสมัภาษณ/ ตรวจรางกาย ไมมคีาน้ําหนักคะแนน  

ปฏิทิน ตามเอกสารหมายเลข 1 

2. การรับนิสิตประเภทโควตา   รับนักเรียนในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวดั ไดแก ชลบุรี ระยอง

จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี  

ในปการศึกษา 2549  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ดําเนินการคัดเลือก 

ใหซึ่งจัดพรอมกับการรับนิสิตระบบกลาง โดยรับจํานวน 60-70% องคประกอบในการพิจารณา เชน เดียวกับ 

การรับนิสิตระบบกลาง ปฏิทินตามเอกสารหมายเลข 1 

3.  การคัดเลือกนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษทัว่ประเทศ 

     การรับนิสิตที่มีความสามารถพเิศษทัว่ประเทศ เพื่อตอบแทนนักเรียนที่มีความตั้งใจ เสียสละ  

แสดงศักยภาพความสามารถพิเศษ มีผลงานเกียรติประวัติใหมทีี่ศึกษาในมหาวทิยาลัยบูรพา นกัเรียนที่มีสิทธเิขา 

ศึกษาตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่คณะกรรมการแตละประเภทกําหนด และผานการพิจารณาจากกรรมการ

พิจารณาตัดสนิ โดยรับจาํนวน 0-10% โดยจะพิจารณาพรอมกับการรับนิสิตโควตา แตเนื่องจากในปการศึกษา 

2549  มหาวทิยาลัยไดมอบหมายใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนนิการคัดเลือกประเภทโควตาให  

กองบริการการศึกษา จงึขอทราบนโยบาย แนวทางในการดําเนนิการรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 

4. โครงการสงเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

 การคัดเลือกนสิิตโครงการสงเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยการคัดเลือกจากนักเรียน 

ในโรงเรียนที่ไมมีนักเรียนผานการคัดเลือกเขาศึกษาประเภทโควตาในปนั้นๆ แตเนื่องจากในปการศึกษา 2549 

มหาวิทยาลยั ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนนิการคัดเลือกประเภทโควตาให 

กองบริการการศึกษา จงึขอเสนองดการจัดโครงการสงเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในปการศึกษา 2549 

ไวกอน 
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     5. โครงการเพชรบูรพา 

  โดยการคัดเลอืกนักเรียนที่เขาศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที ่4 -6 สังกัดโรงเรียน 

ในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด ตามขอ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. ผลการเรียนไมตํ่ากวา 3.5  

2. ตําแหนง Percentile ไมตํ่ากวา 90  

3. ผลการเรียนรายกลุมสาระตามที่สาขาวิชากาํหนด 

4. จํานวนรับ  0-5%  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

1.  การรับนิสิตระบบกลาง (Admission) 

2.  การรับนิสิตประเภทโควตา 

3.  การคัดเลือกนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษทัว่ประเทศ 

4.  โครงการสงเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

5.  โครงการเพชรบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) การรับนิสิตระบบกลาง (Admission)     30% 

(2) การรับนิสิตประเภทโควตา     60% 

(3) การคัดเลือกนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 10%  ประกอบดวย 

(3.1) โครงการเพชรบูรพา 

(3.2) โครงการบัณฑิตรักถิ่น (คณะพยาบาลศาสตร) 

(3.3) โครงการชางเผือก (วทิยาลยัวิทยาศาสตรการกีฬา/ คณะศิลปกรรมศาสตร) 

(3.4) โครงการทบัทมิสยาม (คณะศึกษาศาสตร) 

(3.5) โครงการอื่นๆ  

โดยไมตองผูกกับคะแนน  O-NET, A-NET  โดยขอใหคณะ/ วทิยาลัยที่จะรับเปนผูกาํหนด   

จํานวนที่จะรับ  คุณสมบัติและเกณฑในการรับ  และมอบหมายให กองบริการการศึกษา ดําเนนิ 

การทาํหนังสือสอบถามไปยงัคณะ/ วทิยาลัยตอไป  สวนโครงการสงเสริมและกระจายโอกาส 

ทางการศึกษา ขอใหยุติโครงการ  เนื่องจากประสบปญหาดานการจัดการและ ใน 2 ปที่ผานมา 

ผูไดรับคัดเลือกสละสิทธิ์เปนจํานวนมาก โดยสรุปขอมูลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม

ดวย 
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4.2  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมวีัตถุประสงค ดังนี ้

  แผน ก 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรในระดบัวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี 

และวิธีการทางสถิติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหและวิจัยไดถูกตอง 

  2.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการใหคําปรึกษาและถายทอดความรูทางวิชาการ 

ทางสถิติได 

  3.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูดานวิชาการทางสถิติเพยีงพอที่จะนําความรูที่ไดไปพัฒนางานที ่

เกี่ยวของและศึกษาตอในระดับสูงได 

  4.  เพื่อสงเสรมิการคนควาและการวิจยัทางดานสถิติและสถิติประยุกต เพื่อสรางองคความรูใหม

หรือเทคโนโลยีใหม ๆ  

  แผน ข 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรในระดบัวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี 

และวิธีการทางสถิติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหและวิจัยไดถูกตอง 

  2.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการใหคําปรึกษาและถายทอดความรูทางวิชาการ 

ทางสถิติได 

  3.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูดานวิชาการทางสถิติเพยีงพอที่จะนําความรูที่ไดไปพัฒนางานที ่

เกี่ยวของและศึกษาตอในระดับสูงได 

  4.  เพื่อสงเสรมิการคนควาและการวิจยัทางดานสถิติและสถิติประยุกต เพื่อพฒันางานใน

สาขาวิชาตาง ๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

  โครงสรางหลกัสูตร ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  38  หนวยกิต 

  แผน ก  แบบ ก(2) 

  หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไมนับหนวยกติ 

  หมวดวิชาบงัคับ      14  หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

  วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 
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  แผน ข 

  หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไมนับหนวยกติ 

  หมวดวิชาบงัคับ      14  หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 

  งานนพินธ         6  หนวยกิต 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่3/2548  เมื่อวันที ่17 มีนาคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ 

เสนอดังนี ้

 (1.1)  ขอ 10  การลงทะเบยีนเรียน  ใหปรับแกใหสอดคลองกับขอบังคับ 

มหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2)  และให 

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. 

(1.2)  ขอ 12  อาจารยผูสอน  ใหเอาดอกจนัและหมายเหตุทายขอ 12 ออก 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
      สาขาวิชาสถิติ หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยจะเปดรับนิสิต 

ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา แผน ก  จํานวน 6 คนในปแรก  ปตอ ๆ ไป 10 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่3/2548  เมื่อวันที ่17 มีนาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ   
(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาการเดินเรือ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลยับูรพา กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการปรับปรุงใหม 

ตลอดจนสามปที่ผานมาของการใชหลักสตูร  วทิยาลยัไดมีการประเมนิความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ รวม 

ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยมีีการพฒันาอยูตลอดเวลา  ดังนัน้จึงสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.5  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมพาณชิยนาว ี
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  

ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยบูรพา จะมกีารปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป  โดยในปการศึกษา 2548  จะเปนปทีม่ ี

การใชหลกัสูตรปรับปรุงเกือบทั้งหมดหลักสูตร  โดยเฉพาะอยางยิง่วชิาศึกษาทัว่ไปจะมีการปรับปรุงใหม 

ตลอดจนสามปที่ผานมาของการใชหลักสตูร  วทิยาลยัไดมีการประเมนิความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ รวม 

ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยมีีการพฒันาอยูตลอดเวลา  ดังนัน้จึงสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  

      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.6  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร 

 

                  ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

   1.  หลักสูตร 5 ป  จํานวน 8 สาขาวิชา ดังนี ้

        1.1  สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร 

        1.2  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

        1.3  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

        1.4  สาขาวิชาการสอนสงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

        1.5  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 

        1.6  สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 

        1.7  สาขาวิชาการสอนสขุศึกษาและพลศึกษา 

        1.8  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

   2.  หลกัสูตร 4 ป  จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

        2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  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 8 สาขาวิชา ดังนี ้

           1.1.1  สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร 

           1.1.2  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

           1.1.3  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

           1.1.4  สาขาวิชาการสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

           1.1.5  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 

           1.1.6  สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคตี 

           1.1.7  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

           1.1.8  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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   1.2  หลกัสูตร 4 ป  จาํนวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

           1.2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  คณะศึกษาศาสตรขอถอนวาระ 

 
4.7  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

                  ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549  ดังนี ้

        1.  สาขาวชิาจิตรกรรม 

        2.  สาขาวชิาภาพพิมพ 

        3.  สาขาวชิานิเทศศิลป 

        4.  สาขาวชิาเซรามกิส 

        5.  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรและศิลปะการแสดง 

  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุง ดังนี ้

  1.  เพื่อปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  2.  เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหเหมาะสม 

  3.  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน  ทัศนศลิป และวิชาเอก 

  4.  เพื่อปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ 

  5.  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีเพื่อความเหมาะสม 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

        1.  สาขาวชิาจิตรกรรม 

        2.  สาขาวชิาภาพพิมพ 

        3.  สาขาวชิานิเทศศิลป 

        4.  สาขาวชิาเซรามกิส 

        5.  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรและศิลปะการแสดง 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) ขอใหปรับเหตผุลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยใหเขียนเปนความเรียง 
(2) ปรัชญาและวตัถุประสงคขอใหเขียนแยกขอ 

(3) หัวขออาจารยผูสอน ขอใหปรับใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 

(4) สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ขอใหตรวจสอบคําวา Music วามี s หรือไม 

(5) ขอใหตรวจสอบภาษาองักฤษใหสอดคลอง 
(6)  ขอใหเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาดริุยางคศาสตรและศิลปะการแสดง เปนสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตรทําหนงัสือขอไปยังกองแผนงาน 

 
4.8  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับ 

โครงสรางหมวดวิชาศกึษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่25 กุมภาพันธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรขอถอนวาระ 
 

4.9  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

            ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 

ชีววทิยาประยกุต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการแลว  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อผลิต 

บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางทฤษฎี และปฏิบัติในงานทางชวีวทิยาประยุกต ที่เปนผูทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการประกอบวิชาชพี  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31    หนวยกติ 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              102  หนวยกติ 

       -  วิชาเฉพาะดาน  50  

       -  วิชาเอกบังคับ  30 

       -  วิชาเอกเลือก  22 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี          6   หนวยกติ 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่25 กุมภาพันธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต  หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
  

มติ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรขอถอนวาระ 

 



-16- 

 
4.10  หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549 
 

            ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 

ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ซึง่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการแลว  โดยมีวัตถุประสงค   

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ที่เปนผูทีม่ีคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  (รายละเอียดการประชมุดังเอกสารทีแ่นบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    98  หนวยกิต 

       -  วิชาเฉพาะดาน 

       -  วิชาเอกบังคับ 

       -  วิชาเอกเลือก 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่25 กุมภาพันธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรขอถอนวาระ 
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4.11  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต  หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549   

โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา  30  คน  ภาคปกติ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวันที่ 25 กมุภาพนัธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรขอถอนวาระ 

 
4.12  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต  
        สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   

โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา  60  คน  ภาคปกติและ 

ภาคพิเศษ   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวันที่ 25 กมุภาพนัธ 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรขอถอนวาระ 
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4.13  หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวชิาศิลปศึกษา  
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549   
 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาศิลปศึกษา  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ซึง่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการเปนสาขาวิชาการสอนศลิปะ  โดยมีวัตถุประสงค   

เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถประกอบอาชีพครู บุคลการทางการศึกษา และอาชีพอสิระอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ  โดยมุงเนน 

ใหบัณฑิตมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

1.  มีความรู ความสามารถดานวิชาชพีครูและวิชาชีพอิสระตามความสนใจ มีความใฝรูมีความ 

ชาญฉลาดในการนาํความรูไปใชและถายทอดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิตและสังคม 

2.  มีความเพยีบพรอมในความเปนครู และเปนผูนําทางการศึกษา มจีิตสํานึกในความเปนคร ู

ยึดมั่นในมาตรฐานและจรรยาวิชาชพี ผดุงไวซึ่งเกียรติและศรัทธาตอวชิาชีพเปนแบบอยางที่ดี 

3.  มโีลกทัศนที่ดีและกวางไกลยึดมั่นในหลักเหตุผลและคุณธรรม มีบุคลิกภาพ ทัศนคติและ 

คานิยมที่ดี  ตามแบบอยางของวัฒนธรรมไทยและเปนพลเมืองดีของโลก (รายละเอียดการประชมุดังเอกสารทีแ่นบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 171 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป     31   หนวยกติ 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               134   หนวยกติ 

       -  วิชาชพีครู   58   

       -  วิชาเอกบังคับ  62 

       -  วิชาเอกเลือก  14 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี            6   หนวยกติ 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่23 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ขอใหคณะศึกษาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะดังนี ้

(1) ขอใหใชชื่อตามที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ คือ สาขาวชิาการสอนศิลปะ 

(2) ขอใหพิจารณาทบทวนวัตถปุระสงค หนา 3 ขอ 4.4.3 

(3) ขอใหพิจารณาเพิ่มรายละเอียดในปรัชญาใหเนนความสามารถ 

(4) ขอใหพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชา 

(5) ขอใหปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับยิง่ขึน้ 

(6) รายวิชาใดที่คณะศิลปกรรมศาสตรมีเปดสอนอยูแลวใหคณะศึกษาศาสตรประสานงานกับ
คณะศิลปกรรมศาสตรเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน  

 
4.14  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  
        สาขาวชิาศลิปศึกษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการเปน

สาขาวิชาการสอนศิลปะ  โดยจะเปดรับนสิิต  ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 

ภาคปกติ จํานวน 30 คน  ภาคพิเศษ จํานวน 30 คน  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่23 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต   

  สาขาวิชาศิลปศึกษา  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหคณะศึกษาศาสตรนาํไปปรับแกใหสอดคลองกับหลักสูตรกอน 
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4.15  หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรตอเนื่อง) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
 

          ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรตอเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั 

ที่ใหมกีารปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  ประกอบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  คณะพยาบาลศาสตรจึงใหมี 

การปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพิจารณาจากผลการประเมินหลกัสูตร แนวโนมการพฒันาของระบบสุขภาพและ 
วิชาชพีการพยาบาล  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ไดปรับปรุงทั้งหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังพิเศษ /2548  เมือ่วันที่ 29 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่10/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 10/2548  เปนวนัอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 รหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ตามทีท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 

2548  ไดมีมติ  ขอใหวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี พิจารณาเกี่ยวกับ รหัสวิชาศึกษาทั่วไป ที่จัดการเรียนการสอน        

ณ  วทิยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี  วาควรใชรหัสวิชาของวทิยาเขตฯ หรือ หนวยงานเจาของรายวิชา ที่มหาวทิยาลัย

บูรพา ชลบุรี  แลวแจงผลใหคณะกรรมการบริหารวิชาการทราบตอไป  นั้น  บัดนี้วทิยาเขตฯ  แจงใหทราบวา  

ขอใชรหัสเปนของวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

                      (นายพิชิตร   มีพจนา) 

                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


