
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 1/2549 

วันศุกรที่   6   มกราคม   พ.ศ. 2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 2.  ผศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3.  รศ.ดร.ประทุม  มวงม ี    กรรมการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

4.  ผศ.ดร.บุญรัตน  ประทุมชาติ   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  ผศ.เทพศกัดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

7.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน)กรรมการ 

(แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  อาจารยประภา นันทวรศิลป   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

  9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10.  รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

11.  อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร 
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12.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

 รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

13.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

15.  อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

16.  ดร.สมุทร   ชํานาญ    กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

17.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

18.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวัฒนา)

3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.สุชาดา   รัตนวาณชิยพนัธ) 

4.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

5.  ผูอํานวยการวิทยาลัยอญัมณี 

6.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 7.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี 

 8.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  

 
ผูเขารวมประชุม 
  1.  ผศ.ดร.เสรี  ชัดแชม   คณะศึกษาศาสตร 

  2.  ดร.ไพลนิ  เงาตระการวิวฒัน คณะวิศวกรรมศาสตร 

  3.  นางสาวธมนวรรณ อรามเรืองกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

  4.  รศ.สําเภา  จงจิตต   คณะแพทยศาสตร 

  5.  นางสาวฐติิพร  จิตตวัฒนะ  กองบรกิารการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.50 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

- ไมม-ี    

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 13/2548 
         วันที่  19  ธันวาคม  2548 
 
 

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่13/2548 

วันที ่19  ธันวาคม  2548  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 13/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิจัย วดัผลและสถติิการศกึษา 
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548   
 

         ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที่  

27 ธันวาคม 2548  พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2548   ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้      

  1.  ขอใหคณะศึกษาศาสตรนํากลับไปพจิารณาทบทวน  ดงันี ้

       1.1  อาจารยประจํา  ขอใหคณะฯ ยนืยนัวาไมไดเปนอาจารยในหลักสูตรอื่น 

       1.2  เพิ่มขอมูลเกี่ยวกับภาระงานการเปนกรรมการควบคุมวทิยานพินธของอาจารย 

 ประจําหลักสตูร 

       1.3  เนื้อหารายวิชาจะรวมกับเทคนิคการวิเคราะห วิจัยไดอยางไร 

       1.4  คุณสมบัติของผูทีจ่ะเขาศึกษาควรจะระบุใหชดัเจน  

       1.5  คําอธิบายรายวิชา ขอใหชัดเจนกวานี ้

       1.6  ยุบรวมรายวิชาบางรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน 
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  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 15 ชุด  พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเกต็  

  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ 

ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติการศกึษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1)  หนา 2  ขอ 6.1  ขอใหตัดคําวา “จากสถาบนัการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. และ 

มหาวิทยาลยับูรพารับรอง”  ออก 

(1.2)  หนา 15  ขอใหแกไข คําวา “อาจ เลือกเรียนสายวิชา...” เปน “ให เลือกเรยีนรายวิชา...”  

ทั้งนี้ขอใหจัดรายวิชาหลักๆที่จําเปนตองเรียน ไวกอนแลวตอดวย หรอื ที่เปนรายวชิาอื่น 

(1.3)  ขอใหพจิารณาทบทวนกับบัณฑิตวทิยาลยั เกี่ยวกับรหัสวิชาของวิชาวทิยานพินธ  

(434890  และ 434891)  และใหปรับแกใหถูกตอง 

(1.4)  ขอใหเพิ่มหวัขอในภาระงานของอาจารยประจําเกี่ยวกบัการเปนกรรมการควบคุม 

วิทยานิพนธดวย 

(1.5)  ในภาคผนวก ขอใหใสขอบังคับมหาวทิยาลยับูรพา วาดวยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545 (ฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม) 

(2) ขอใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 15 ชุด   

พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสเก็ต 

 
3.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
       สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   
 

         ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที่  

27 ธันวาคม 2548  พิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   ที่ประชุมมมีติ  ดังนี้       
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1.  ขอใหคณะฯ พจิารณาทบทวนจํานวนนิสิตที่รับเขาศกึษา เพื่อไมใหอาจารยประจําหลกัสูตร 
       มีภาระงานในการเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมากเกินไป 

  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 15 ชุด  พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเกต็  

 

  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยั ไดปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ 

ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติการศกึษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหเปดรับนิสิตภาคปกติ 
(2) ขอใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 15 ชุด   

พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสเก็ต 

   
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549 
 

                  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   ซึง่ไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวทิยาลยับูรพา 

พ.ศ. 2549-2552  เรียบรอยแลว   โดยมวีตัถุประสงค คอื  

         1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการและปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมโยธา 

รวมทัง้มีศักยภาพในการทาํงานวิจยัและพฒันาในสายงานที่เกีย่วของ 

         2.  เพื่อสงเสริมการคนควา และผลิตผลงานวิจยัทีม่ีคุณภาพและเปนองคความรูใหมทีจ่ําเปน 

ตอการพัฒนาประเทศในภาวะปจจุบนั  โดยเฉพาะการแกปญหาของภูมิภาคตะวันออก 

         3.  เพื่อกระจายโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพนูความรูและศักยภาพในดานวิศวกรรมโยธา 

สําหรับผูสนใจทั่วไป โดยเฉพาะผูที่อยูในภาคตะวันออก 
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โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก(2) 

  ก.  วิชาบังคับ     14  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเลือก       6  หนวยกิต 

  ค.  วิทยานิพนธ     18  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่9/2548  เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
                                                                            
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1)  หนา 2  ขอ 9  ระยะเวลาการศึกษา ขอใหปรับ “ไมเกิน 4 การศึกษา” เปน  

“ไมเกิน 5 ปการศึกษา” 

 (1.2)  หนา 22 ขอใหตรวจสอบรายวิชาในกลุมวิชาวิศวกรรมน้าํ เนื่องจากเกนิมา 1 รายวชิา 

3 หนวยกิต 

 (1.3)  หนา 22 ขอ 17.3.2  รายวิชาเลือก  ขอใหเพิม่ขอความ “ใหเลอืกเรียนไมนอยกวา  

6 หนวยกิต  ในรายวิชาตอไปนี้” 

(1.4) หนา 25  ขอ 17.3.4  ความหมายของรหัสวิชา  ขอใหตรวจสอบกบับัณฑิตวทิยาลัย 

อีกครั้ง 

(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
         

4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสตูรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

ภาคปกติ    โดยจะเปดรับนสิิต  ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา   

แผน ก แบบ ก(2)  15 คน    (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่9/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ   
(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.3  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกฬีา   
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬาและบัณฑิตวทิยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการออกกําลงักายและการกฬีา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2549  โดยมีเหตุผลที่ขอปรับปรุง 

หลักสูตร คือ  เนื่องจากในปจจุบันศาสตรสาขาตาง ๆ ของวทิยาศาสตรการกีฬามีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ม ี

การขยายสาขาตาง ๆ อยางเดนชัด  ซึง่จากเดิมหลักสูตร พ.ศ. 2541  ทีว่ิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีาดําเนนิการอยู 

ยังมิไดแยกกลุมหรือสาขาตาง ๆ ไว และในป พ.ศ. 2547 ไดมีการแยกกลุมหรือสาขาวชิาในบางสาขาที่มีความพรอม 

ในการดําเนนิการ  ดงันัน้ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิทยาลัยฯ จงึเหน็สมควรใหมกีารปรับปรุงหลักสูตร 

ในครั้งนี ้ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม และเพื่อเปนการประกันคณุภาพการศึกษา 

อีกดวย 

 
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
  (1)  วิชาแกน      4 หนวยกิต 

  (2)  วิชาเฉพาะดาน    8 หนวยกิต 

  (3)  วิทยานิพนธ               36 หนวยกิต 

  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 2548  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรการออกกําลงักายและการกีฬา  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1)  ขอใหพจิารณาทบทวนเลขรหัสวิชาของวิชาวิทยานิพนธ (861899)  กับบัณฑติวิทยาลัย

และปรับแกไขใหถูกตอง 

(1.2)  ขอใหตรวจสอบความถูกตองของ ชือ่รายวิชา 861782  การออกแบบการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรการออกกําลงักายและการกีฬา  ใหถกูตองและเหมือนกนัทั้งกลุม 

1, 2 และ 3   

(1.3)  ขอใหตรวจสอบรายวชิาเกี่ยวกับรายวิชา 862781 การศึกษาอสิระ  เนื่องจาก 

กลุม 5,6,7,8 ไมมีรายวิชาดงักลาวและปรบัคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกัน 

(2) มอบหมายใหบัณฑติวิทยาลัย กาํหนดเลขรหัสวิชาของวิชาวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาเอก 

(3) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.4  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (ตอเนื่อง) หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549    โดยมีวัตถุประสงค  ดงันี ้

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรูพืน้ฐานทางอุตสาหกรรมเปนอยางด ี

และมีความชาํนาญเฉพาะเรื่อง  พรอมทัง้นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกไขปญหาและพัฒนางาน 

ทางดานอุตสาหกรรมที่เกีย่วของได 

          2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนกัถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรูความสามารถของ 

ตนเองตลอดเวลา  ทั้งดานวทิยาการและเทคโนโลยีทีเ่กีย่วของ 

          3.  เพื่อสงเสริมความพรอมใหกับบัณฑิตในการแสวงหาความรูในระดับสูงตอไป หรือในการ 

คนควาวิจัย และพัฒนาประดิษฐกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและชาติบานเมือง 
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  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  75  หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  54  หนวยกิต 

       -  กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    6  หนวยกิต 

       -  กลุมวิชาเฉพาะ    48  หนวยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี            6  หนวยกิต  

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่12/2548  เมื่อวันที่ 22 ธนัวาคม 2548  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  ขอใหเปลีย่นชื่อ จาก “หลักสูตรจากหลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”  เปน  

“หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต” 

(2)  ขอใหปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรตอเนื่อง” เปน “หลักสูตร 4 ป” 
 

4.5  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี   
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2549  โดยมีเหตุผลทีข่อปรับปรุงหลักสูตร คือ  เพื่อใหสอดคลองกับ 

การพัฒนาทางวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีเศรษฐศาสตรและสังคม ที่เนนการเรียนรู การศึกษาวิจยัแบบบูรณาการ 

โดยรับผูเขาศึกษาจากทั้งผูที่สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีโดยตรงหรอืเทียบเทา และสาขาวชิาอืน่ ๆ  

เกี่ยวของทางเคมี มาทําการศึกษาวจิัยรวมกัน  เพื่อใหเกิดความคิดทัง้เชิงวิเคราะหและสังเคราะห  ทัง้นี้ผูที่ไมไดจบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  เคมีเทคนิค หรือเทียบเทาโดยตรง  จะมีการเรียนปรับพืน้ฐานทางวิศวกรรมเคมีเพิ่มเติม 

โดยจะพิจารณาเปนกรณีไป  เพื่อเปนการตอยอดความรู  นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการพฒันาอยางยั่งยืน 
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ในหลักสูตรปรับปรุงนี้ ยังไดเพิ่มวิชาเลือกทางวทิยาศาสตร และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ การปรับปรุง

หลักสูตรครั้งนี ้ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 

 
 โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรแยกตามแผนการศกึษา ม ี3 แบบ 
 1.  แผน ก แบบ ก(1) ทาํวทิยานพินธอยางเดียว  จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  ก.  วิชาบังคับ     ไมนับ หนวยกติ 

  ข.  วิทยานิพนธ     36  หนวยกิต 

 2.  แผน ก แบบ ก(2) เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ จาํนวนหนวยกติตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

  ก.  วิชาบังคับ     18  หนวยกิต 

       -  วิชาบงัคบัทั่วไป     6   

       -  วิชาแกนบังคับ   12 

  ข.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

  ค.  วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 

 2.  แผน ข เรียนรายวิชาและทําการศึกษาอิสระ (ไมทําวทิยานพินธ)   

     จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  ก.  วิชาบังคับ     18  หนวยกิต 

       -  วิชาบงัคบัทั่วไป     6   

       -  วิชาแกนบังคับ   12 

  ข.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

  ค.  การศึกษาอิสระ   ไมนอยกวา     3  หนวยกิต   แตไมเกนิ 6 หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 2548  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ   
(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.6 การรับสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  หลกัสูตรตอเนื่อง   
ประจําปการศึกษา 2549 

 

                  ตามที่กองบริการการศึกษาไดดําเนนิการรับสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

หลักสูตรตอเนือ่ง  ประจําปการศึกษา  2549  ระหวางวนัที่  23 – 26 ธันวาคม  2548  นั้น  เนื่องจากมีบางสาขาวชิาที่

จํานวนผูสมัครนอยกวาจาํนวนรับ  ตามเอกสารที่แนบมา  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  ขยายการรับสมัครออกไปสําหรับสาขาทีม่ีจํานวนผูสมคัรนอยหรือขยายทั้งหมด 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  ขอใหคณะที่มีจาํนวนผูสมัครสอบนอยกวาจํานวนรบั ประกาศรับสมัคร รอบ 2   

โดยใหคณะเปนผูรับสมัครเอง   

(คณะศึกษาศาสตร  รหัสวิชา  052  055  057 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รหัสวิชา  024   

และ วทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  รหัสวชิา  101) 

  (2)  ขอใหขยายเวลาการรับสมัครตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา 

  (3)  ขอใหคณะฯ ปรับการเปดการเรียนการสอนเปนเดือนมิถนุายน  2549 

  (4)  สําหรับวทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  ขอให วิทยาเขตฯ เปดรับสมัครในรอบ 2   หากจํานวน 

สมัครในรอบ 2 ไมเพียงพอ  ใหเปดรับสมคัรในรอบ 3  โดยกําหนดใหวันสอบเปนวนัเดียวกัน   

และใหเปดรับสมัครที่วทิยาเขตฯ  

(5) ขอใหวิทยาเขตฯ  จัดทําเว็ปไซต เพื่อใหผูสนใจสามารถสมัครทางอนิเตอรเน็ตได  และ 

ใหปรับการเปดการเรียนการสอนเปนเดือน มถิุนายน 2549 
 

4.7  การรับบุคคลเขาศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร   
 

                  ตามที่คณะแพทยศาสตรไดเตรียมความพรอมทางดานหลักสูตร อาจารยผูสอน และ 

สถานที่เรียน  เพื่อรองรับแผนการเปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศกึษา 2549  เปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

การเปดรับบุคคลเขาศึกษาตองรอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอน  ดังนัน้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 

คณะแพทยศาสตรจึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและองคประกอบ คารอยละของกลุมสาขาวิชาที่ใช 

ในการสอบขอเขียน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

  2.  องคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวิชาที่ใชในการสอบขอเขียน 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหคณะ/ วทิยาลยั  นาํกลับไปพิจารณาและใหนําเขาวาระในการประชุม 

กรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป 

 
4.8  การประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

                  ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 13/2548  เมื่อวันที่   

19  ธันวาคม  2548    ไดพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ที่ประชุมมมีติ   ขอให คณะ/วิทยาลัย นาํไปปรึกษาหารอืในคณะกรรมการคณะ/ วทิยาลยั  โดยมอบหมายให 

กองบริการการศึกษา จัดทําหนงัสือถงึคณะ/ วิทยาลัย เพื่อพิจารณาตอไป 

 ในการนี ้ คณะ/ วิทยาลัย ไดแจงผลการพจิารณาการกําหนดคาน้ําหนกัมาตรฐานตัวบงชี้ในการ

ประเมินคุณภาพภายนอก (ตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาทบทวน 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบในการกําหนดคาน้าํหนักมาตรฐานตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในสัดสวน 

ดังนี ้

(1.1)  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   35% 

(1.2)  มาตรฐานดานงานวิจยัและงานสรางสรรค  25% 

(1.3)  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ   30% 

(1.4)  มาตรฐานดานการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10% 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนตอไป 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่2/2549 
 

          ฝายเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  

คร้ังที่ 2/2548  วนัอังคารที่  14  กุมภาพันธ  2549 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 

 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 
 

                  (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

                   กรรมการและเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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