
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 2/2549 

วันศุกรที่   14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 2.  อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

 ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

4.  อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

      รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  ผศ.เทพศกัดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

7.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน)กรรมการ 

(แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)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.  อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

13.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

 รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

14.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

15.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี 

16.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

17.  นางสาวอัญชิษฐา ขอสินกลาง   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

18.  อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

19.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

20.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.สุชาดา   รัตนวาณชิยพนัธ) 

3.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

4.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

 5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี 

 6.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  
 

ผูเขารวมประชุม 
  1.  ดร.ฤภวูัลย  จันทรสา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

  2.  ดร.ไพลนิ  เงาตระการวิวฒัน คณะวิศวกรรมศาสตร 

  3.  นางสาวธมนวรรณ อรามเรืองกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

  4.  นางสาวฐติิพร  จิตตวัฒนะ  กองบริการการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.50 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

- ไมม-ี    

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 
         วันที่  6  มกราคม  2549   
 
 

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่1/2549 

วันที ่6  มกราคม  2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 13/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอใหแกไขตําแหนงทางวิชาการของคณะกรรมการ 

ลําดับที่ 2 
 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1  การรับบุคคลเขาศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร   
 

                  ตามที่คณะแพทยศาสตรไดเตรียมความพรอมทางดานหลักสูตร อาจารยผูสอน และ 

สถานที่เรียน  เพื่อรองรับแผนการเปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศกึษา 2549  เปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

การเปดรับบุคคลเขาศึกษาตองรอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอน  ดังนัน้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 

คณะแพทยศาสตรจึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและองคประกอบ คารอยละของกลุมสาขาวิชาที่ใช 

ในการสอบขอเขียน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

         คณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2549  เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2549 

ไดมีมติ  ขอใหคณะ / วิทยาลัยนํากลับไปพิจารณา แลวนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการในครั้งตอไป 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

  2.  องคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวิชาที่ใชในการสอบขอเขียน 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) การรับนิสิตคณะแพทยศาสตรในปการศึกษา 2549 ไมสามารถรับไดทนั  

เนื่องจาก ครม. ยงัไมอนมุัติโครงการ 

(2) ขอใหใชแนวปฏิบัติที่เหมือนกับคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยอืน่ๆ ทีม่ีลักษณะใกลเคียงกัน   

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  ผลการสํารวจความเหมาะสมของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
 

           ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  เพื่อใช 

เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญานําไปใชในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาในระดับ 

ตาง ๆ  อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน นัน้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือให

มหาวิทยาลยัตอบแบบสํารวจความเหมาะสมของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และ   

การนาํไปใช  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกบัผลกระทบอันสืบเนือ่งจากการใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548  เพื่อเปนขอมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทัง้นี ้มหาวทิยาลัยไดสงแบบสํารวจฯ ใหคณะ / วทิยาลยั ตอบ

แบบสํารวจฯ ดังกลาว ความทราบแลวนัน้  มหาวทิยาลัยไดรับแบบสํารวจฯ จากคณะ / วิทยาลัย เรียบรอยแลว   

          ในการนี ้มหาวิทยาลยัไดดําเนินการจดัทํารายงานสรุปผลการสํารวจความเหมาะสมของ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   จึงไดรวบรวมขอมูล  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
                                                                          
มติ  ที่ประชุมมมีติ  มอบหมายให ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรณกุล)   

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รวมกนัพจิารณากลัน่กรองใหได

ขอสรุปที่มหาวิทยาลัยบูรพาตองการจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  

เพื่อจัดสงให สกอ. ตอไป 
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4.2  ราง ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา เรื่อง กําหนดการเปด-ปดภาคเรียน  
       ปการศกึษา 2549-2550 

 

           งานทะเบียนและสถิตนิิสิต  กองบรกิารการศึกษาไดเสนอ ราง ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา 

เร่ือง กาํหนดการเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา 2549-2550  สําหรับนิสิตภาคปกตแิละนิสิตภาคพิเศษ  เพื่อให 

การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา เร่ือง กําหนดการเปด-ปด 

  ภาคเรียน ปการศึกษา 2549-2550 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในรางประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง กําหนดการเปด – ปด ภาคเรียน ปการศึกษา 

2549-2550  โดยขอใหตัดขอความ “สอบกลางภาคงดการเรยีนการสอนทุกชัน้ป”  ออก 

(2) ขอใหผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ (อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา) ทาํหนังสือถึง คณะ/

วิทยาลัย  ในการประสานงาน ในการจัดใหมีการสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย  เพื่อขอใช

หองเรียนเปนหองสอบตอไป 

 
4.3  Master of Arts in Human Resources Development 2006 

 

                  ดวยโครงการบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตร 

Master of Arts in Human Resources Development 2006  หลักสตูรดังกลาวไดรับการบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) เรียบรอยแลว   

โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  Plan A 
  ก.  วิชาแกน      12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเอก     21  หนวยกิต 

  ค.  วิชาเลือก       3   หนวยกิต 
  Plan B 
  ก.  วิชาแกน      12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเอก     21  หนวยกิต 

  ง.  วชิาเลือก       3   หนวยกิต 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548  เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  Master of Arts in Human Resources Development 2006   

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1)  หนาปก ขอใหเพิม่คําวา “New Curriculum” 

 (1.2)  หนา 2  บรรทัดแรก  ขอ 1 และ ขอ 2  ใหปรับช่ือหลักสูตรใหถูกตอง 

(1.3)  หนา 4  ขอ 11  ขอใหตัดคําวา “and 7 years part-time”  ออก 

 (1.4)  หนา 4  ขอ a  “Face-to-face Actibities” ปรับเปน ขอ 12.1  และเปลี่ยนคาํวา 

“…paragraph 11.0” เปน  “…paragraph 12” 

 (1.5)  หนา 4 เปลี่ยน ขอ b off-campus Activities  เปน ขอ 12.2 

 (1.6)  หนา 11  ขอ 21.3  วิชา 448698  Independent Study  3-6(0-0-18)  ใหปรับเปน 

3(0-0-9)  และปรับใหสอดคลองกันทัง้หลกัสูตร 

 (1.7)  หนา 16  วชิา  448668  Independent Study  ขอใหพิจารณาทบทวนรหัสวชิา

เนื่องจากรหัสวิชาในหนา 11 และ หนา16  ชื่อวชิาเดียวกันแตรหัสรายวิชาตางกนั 

 (1.8)  ตัดคําวา “part – time”  ออกใน หนา 4  ขอ a และ b 

 (1.9)  ปรับคําวา “Plan A”  เปน “Plan A 2” และใหขยายความหมาย “Plan A2” ดวย 

 (1.10) ขอใหเพิ่มขอความวา “(English Program)”  ในวงเล็บหลังชื่อหลักสูตร และตัดคําวา 

“An International” ออก 

 (1.11) ขอใหปรับแกแบบ 04  ขอ 6  ในสวนตําแหนงทางวิชาการใหถกูตอง 

  (1.12) สําหรบัหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ  ขอใหคณะเลือกวาจะจดัทําหลักสูตรเปน

ภาษาไทย 1 เลม  ภาษาองักฤษ 1 เลม  หรือรวมหลักสูตรภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในเลมเดียวกนั 

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท Master of Arts in Human Resources  
       Development 2006  ภาคพิเศษ 

 

                  ดวยโครงการบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความ

พรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  Master of Arts in Human Resources Development 2006   

ภาคพิเศษโดยจะเปดรับนิสิต  ตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 30 คน

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

  Master of Arts in Human Resources Development 2006   ภาคพเิศษ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ    

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

4.5  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรพอลิเมอร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 หลักสูตรดังกลาวไดรบัการบรรจุไวในแผนปฏบิัติ 

ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค คือ  
แผน ก 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรระดับปริญญาโททีม่ีความรูดานวทิยาศาสตรพอลิเมอรข้ันสูง  รวมทั้งมี

ศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาดานพอลิเมอรแขนงตาง ๆ  

  2.  เพื่อสงเสรมิการวิจยัและพัฒนาดานวทิยาศาสตรพอลิเมอรในประเทศใหกวางขวาง  ซึง่จะ

นําไปสูเทคโนโลยีและความรูใหม และสามารถยกระดับความรูทัง้ดานวิชาการและดานอุตสาหกรรมของประเทศให

ทัดเทียมกับนานาชาต ิ
แผน ข 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรระดับปริญญาโททีม่ีความรูดานวทิยาศาสตรพอลิเมอรข้ันสูงที่มีศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานดานพอลิเมอรแขนงตาง ๆ  ตามความตองการของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
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  2.  เพื่อสงเสรมิความเปนผูนําวิชาการ และพัฒนาบุคลากรที่สามารถวิเคราะห  แกปญหา 

สามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและเทคโนโลยีที่ไดรับไปประยุกตใชได 
 
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  แผน ก  
  ก.  วิชาบังคับ     12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเลือก     12  หนวยกิต 

  ค.  วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 
  แผน ข  
  ก.  วิชาบังคับ     12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเลือก     18  หนวยกิต 

  ค.  โครงงานพอลิเมอร      6  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548  เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1)  โครงสรางหลักสูตร  แผน ก  ใหปรับแกเปน “แผน ก แบบ ก2”  โดยขอใหปรับแกให

สอดคลองทั้งหลักสูตร   

(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.6  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

ภาคปกติ    โดยจะเปดรับนสิิต  ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549  จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  10 คน 

แผน ก   5 คน และ แผน ข  5 คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)   เห็นชอบในหลักการ  

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
   

4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต (ปริญญาเอกรวมสถาบัน) 
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ปริญญาเอกรวมสถาบัน) 

สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวยังไมได 
รับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552)  ขณะนี้คณะวิทยาศาสตรกําลังดําเนินการ 
ขอปรับแผนฯ ไปยังกองแผนงาน  โดยมีวัตถุประสงค คือ  

         1.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีวามรูความสามารถในการวจิัย คนควา และติดตามวิชาการดาน 

วิทยาการคอมพิวเตอรทฤษฎ ี เพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเปนหนทาง 

ไปสูความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการดานนี ้

         2.  พัฒนาองคความรูใหมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ซึ่งจะสงผลตอการออกแบบเพื่อการ 

พัฒนาผลิตภัณฑคอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
โครงสรางของหลักสูตร   
แบบ 1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ)   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 

  ก.  รายวิชา        -  หนวยกิต 

  ข.  วิทยานิพนธ     48  หนวยกิต 
 

แบบ 2(1)  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปรญิญาบัณฑิต)   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72  หนวยกิต 

  ก.  รายวิชา     24  หนวยกิต 

       -  วิชาบังคบั      6 

       -  วิชาบังคบัเลือก   12  

       -  วิชาเลือก      6 

  ข.  วิทยานิพนธ     48  หนวยกิต 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2548   ไดใหความเห็นชอบเรยีบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ปริญญาเอกรวมสถาบัน)  
     สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549    

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้
(1)  ขอใหปรับรูปแบบการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกบัรูปแบบของมหาวิทยาลยับูรพา 
(2)  ขอใหเพิ่มรายละเอียดทีเ่ปนภาษาอังกฤษในทุกหัวขอที่ยังไมมีภาษาอังกฤษ 
(3)  ขอใหพิจารณาทบทวนชือ่หลักสูตรวาควรจะเปนหลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  (4)  ขอ 3  ขอใหเพิ่มวาเปนหลักสูตรที่มีความรวมมือกบัมหาวทิยาลยัใดบาง 
  (5)  หนา 34  ขอ 17.1 แบบ 1 และ ขอ 17.2 แบบ 2(1)  ขอใหปรับใหถกูตองตามเกณฑมาตรฐาน 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ขอ 7.3  ขอใหปรับใหสอดคลองทั้งหลกัสูตร  
(6)  หนา 34  หมายเหต ุ นสิิตตองลงทะเบียนรายวิชา  310998  สัมมนาวิทยานิพนธ ระดับดุษฎี

บัณฑิตทุกภาคการศึกษา  โดยประเมินผล เปน S/U  ไมนับหนวยกิต  ใหเปนสวนหนึง่ของ
วิทยานิพนธ  ขอใหแยกเปน 6 รายวิชา คอื สัมมนา 1-6 

(7)  หนา 34  ขอ 17.3.2.1 นิสิตตองเลือก 1 รายวิชา ปรับเปน “เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้”  
(8)  หนา 35  ขอ 17.3.2.2 นิสิตตองเลือกอยางนอย 3 รายวิชา ปรับเปน “ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 

9  หนวยกิต” 
(9)  หนา 36  วิชา 310999  วิทยานิพนธ  ขอใหปรับรหัสวิชาและรายวชิาใหถกูตองตามที ่

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
(10) ขอใหหมายเหตุความหมายของ “คําอธิบายรายวิชา  ที่มีดอกจัน 1ดอกและ 2 ดอก” และ

เงื่อนไขรายวิชาที่เขียนวา C.F.   
(11) หนา 49  รายวิชา  310998  สัมมนาวิทยานิพนธ  ระดับดุษฎีบัณฑิต ใหนําไปใสไวใน   

รายวิชาบังคับ หนา 40  ขอ 18.1   
(12) เห็นชอบในหลักการ การขอเปลี่ยนชือ่จากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร  (ปริญญาเอกรวมสถาบัน : หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(13) เมื่อแกไขเรียบรอย  ขอใหเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป  พรอมเอกสาร 
ความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
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4.8  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549    

 

                  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุง คือ หลกัสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2547  และหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2547 มีรายละเอยีดของหลักสตูรตลอดจน 

การจัดการเรียนการสอนที่เหมือนกนัทัง้ 2 หลักสูตร  ซึ่งทั้ง 2 หลกัสูตรมีขอแตกตางกันเพียงเล็กนอยในคุณสมบัติ 

ของผูเขาศึกษาและชื่อปริญญา  เพื่อไมใหเกิดความซ้าํซอนของหลกัสตูรและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ตลอดจนเพื่อใหสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จึงเสนอหลักสตูรวิศวกรรม- 

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยเฉพาะในสวนของคุณสมบัติ
ผูสมัครและอาจารยประจําหลกัสูตร 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1)  หนา 1  ชื่อหลักสูตร  ใหอยูกลางหนากระดาษ 

(1.2)  หนา 1 ขอ 1  ชื่อหลกัสูตรภาษาอังกฤษ  ขอใหปรับแกใหถูกตอง 

(1.3)  หนา 2 ขอ 4.4  แผน ก  แบบ ก(2)  ปรับเปน “แผน ก แบบ ก 2” 

(1.4)  หนา 3  ขอ 7  วธิีการคัดเลือกผูเขาศึกษาใหปรับเปน  “คัดเลือกจากผูสมัครโดย

พิจารณาจากการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก”   

(1.5)  หนา 3  ขอ 8  ใหตัดความ “หนึ่งปการศกึษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศกึษาฤดรูอน” ออก 

(1.6)  หนา 4 ขอ 9  10 11  ขอใหเพิ่มขอความวา “และที่แกไขเพิ่มเติม” 
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(1.7)  หนา 8  ขอ 12.2  ขอใหตัดอาจารยพิเศษออก 

(1.8)  หนา 14  ขอ 17.3.1.2  วชิาเอกเลือกอยางนอย 12 หนวยกิต  ปรับเปน “ไมนอยกวา” 

(1.9)  หนา 16 ขอ 17.3.1.3  วทิยานพินธ อยางนอย 12  หนวยกิต ขอใหตัดขอความ    

“อยางนอย”  ออก  ทั้งนี้ใหสอดคลองกันทัง้หลักสูตร 

(1.10) หนา 20 แผน ก ใหเพิ่ม “แบบ ก 2” และใหตัด “ปที่ 1  ภาคฤดูรอน”ออก ทั้ง 2 แผน 

(1.11) ขอใหปรับแกรูปแบบและรายละเอยีดใหถูกตอง 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

4.9  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549    
 

                  ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2549  เมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2549 

ไดพิจารณาหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ทีป่ระชุมมีมติ  ดงันี ้
  (1)  ขอใหเปลี่ยนชื่อ จาก “หลักสูตรจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ”  เปน  

“หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต” 
(2)  ขอใหปรบัหลักสูตรจาก “หลักสูตรตอเนื่อง” เปน “หลกัสูตร 4 ป” 
       บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   

โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

          1) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรูพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเปนอยางดี และมี 

ความชํานาญเฉพาะเรื่อง พรอมทั้งนําความรูที่ไดรับไปบูรณาการและประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกไขปญหาและ 

พัฒนางานทางดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของได 

     2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของตนเองตลอดเวลา ทั้งดานวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

     3) เพื่อสงเสริมความพรอมใหกับบัณฑิตในการแสวงหาความรูในระดับสูงตอไป หรือ 

ในการคนควาวิจัย และพัฒนาประดิษฐกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอสังคมและชาติบานเมือง 
  โครงสรางหลกัสูตร   ตลอดหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 124 หนวยกติ 

   ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา     31 หนวยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา      87 หนวยกติ 

       1. วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18  

       2. วิชาเฉพาะบังคับ   48  

       3. วิชาเฉพาะเลือก    21  

   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2549    

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1)  หนา 2 ขอใหตัดขอความ “ไดจัดทําหลักสูตรนี้ข้ึนเพื่อรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ซึ่งมีประสบการณเชิงปฏิบัติสูงเขาศึกษาและมีการเทียบโอนหนวยกิต  ใหตามขอบังคับ

ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)”  ออก 

(1.2)  หนา 3 ขอ 9  โดยมีระยะเวลาการศึกษาปกติ 2 ป และมากที่สุดไมเกิน 6 ป  ปรับเปน 

“โดยมีระยะเวลาการศกึษา 4 ป ไมเกิน 8 ป” 

(1.3)  หนา 3 ขอ 10  ลงทะเบียนเรียนไมต่าํกวา 9 หนวยกิต  และไมเกนิ 15 หนวยกติ  ปรับ

เปน “ไมตํ่ากวา 9 หนวยกติ และไมเกนิ 21 หนวยกิต” 

(1.4)  หนา 58  วชิา 545492  โครงงานศึกษาอิสระทางเทคโนโลยียานยนต  3(3-0-6)  ปรับ

ชื่อวิชาเปน  “การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยียานยนต”  โดยปรับใหสอดคลองทั้ง

หลักสูตร 

(1.5)  หนา 58  วชิา 544451  การเปลี่ยนพลังงานไฟฟา-พลังงานกล  3(3-0-6)  ขอใหปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหกระชับและชัดเจน 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

  
4.10  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549    

 

                  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ.2549  โดยขอเปดรับต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 

จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษา  300  คน 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549 

 

มติ  ทีประชุมมมีติ  ดังนี ้ 

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับจํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา เปน 180 คน  

(กลุมละ 30 คน) 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.11  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม   
        หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549    

 

                   ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 27 ธนัวาคม 2548 

ไดพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้
ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนการแยกเลมหลักสูตรที่สาขาวิชาแตกตางกันมาก   
หากยงัมีอาจารยประจําหลักสูตรไมครบทั้ง 6 สาขาวิชา ใหชะลอการปรับปรงุไปกอน   
       บัดนี้  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  ดังนี้  จากการเปลี่ยนแปลงทาง 

ดานเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  จงึเหน็สมควรปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนมีความรู และความสามารถ 

สอดคลองกับความตองการของสังคม อีกทั้งเปนการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ 
  โครงสรางหลกัสูตร   ตลอดหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 132 หนวยกติ 

   ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา     31 หนวยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา       95 หนวยกติ 

       1. วิชาแกน    38  

       2. วิชาบงัคับ    36  

       3. วิชาเลือก  ไมนอยกวา  21  

   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2549    

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการโรงแรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  ขอใหคณะฯ ปรับรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว    

  (2)  ขอใหตัด แผนการเรียน  2  ปออก ใหมี เฉพาะแผนการเรียน 4 ป  

  (3)  ขอใหกองบริการการศึกษาทาํเรื่องเสนอคณะกรรมการการเงินเพือ่ขอยกเวนคาเทียบโอน 

ผลการเรียนสาํหรับหลักสูตรที่ตองรับนิสิตที่เจาะจงใหเรียน 2 ป 

 
4.12  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว   
        หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549    

 

                   ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 27 ธนัวาคม 2548 

ไดพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้
ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนการแยกเลมหลักสูตรที่สาขาวิชาแตกตางกันมาก   
หากยงัมีอาจารยประจําหลักสูตรไมครบทั้ง 6 สาขาวิชา ใหชะลอการปรับปรงุไปกอน   
       บัดนี้  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการการทองเที่ยว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  ดังนี้  จากการเปลี่ยนแปลงทาง 

ดานเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  จงึเหน็สมควรปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนมีความรู และความสามารถ 

สอดคลองกับความตองการของสังคม อีกทั้งเปนการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ 
  โครงสรางหลกัสูตร   ตลอดหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 132 หนวยกติ 

   ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา     31 หนวยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา       95 หนวยกติ 

       1. วิชาแกน    38  

       2. วิชาบงัคับ    36  

       3. วิชาเลือก  ไมนอยกวา  21  

   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2549    

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการทองเทีย่ว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  ขอใหคณะฯ ปรับรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว    

  (2)  ขอใหตัด แผนการเรียน  2  ปออก ใหมี เฉพาะแผนการเรียน 4 ป  

  (3)  ขอใหกองบริการการศึกษาทาํเรื่องเสนอคณะกรรมการการเงินเพือ่ขอยกเวนคาเทียบโอน      

ผลการเรียนสาํหรับหลักสูตรที่ตองรับนิสิตที่เจาะจงใหเรียน 2 ป 

 
4.13  การขอเสนอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  มหาวิทยาลยับูรพา   

 

                   ดวยวทิยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ไดเสนอการขอเพิม่รายวิชาในหมวดวิชา 

เลือกเสรี  มหาวทิยาลยับูรพา  โดยมีเหตผุลในการเปด ดังนี้  เนื่องจากมหาวทิยาลยับูรพามีความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษา ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ืองการแพทยแผนจีน  และไดมีการเปด

ใหบริการรักษาโรคทางดานแพทยแผนจีน ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพามาระยะหนึง่แลว  เหน็วา เนื้อหาองค

ความรูทางดานแพทยแผนจนี ซึ่งเปนแพทยทางเลือกสาขาหนึง่ที่นาสนใจศึกษา  จึงเห็นสมควรจัดทําเปนรายวิชา

เลือกเสรี เพื่อใหนิสิตและผูสนใจ ไดศึกษาคนควาตอไป   จํานวน 2 รายวิชา คือ 

  1. รายวิชา 651204 พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจนี   3(2-2-4) 

  2.  รายวิชา 651205 การวินจิฉัยเบื้องตนของศาสตรการแพทยแผนจีน  3(2-2-4) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเสนอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรี มหาวทิยาลยับูรพา 

 

มติ    ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (2)  ขอใหปรับจํานวนหนวยกิต จาก 3(2-2-4)  เปน 3(2-2-5)  ทั้ง 2 รายวิชา 

  (3)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.14  แนวทางการดําเนนิโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบ 
กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (กรอ.)  ปการศกึษา  2549*   

 

โครงการปฏิรูประบบการเงนิเพื่อการอุดมศึกษา  ผานกองทนุเงนิใหกูยืมที่ผูกกับรายไดใน

อนาคต (กรอ.)  ประกอบดวย  การปฏิรูประบบงบประมาณการเงินเพือ่การอุดมศึกษา การพฒันาระบบกองทนุเงนิ

ใหกูยืมที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (กรอ.)  และการพฒันาระบบการติดตามและรับชําระหนี้เงนิกู  โดยมีสาระสําคญั 

ดังนี ้

1.  ระบบงบประมาณการเงนิเพื่อการอุดมศึกษา 

2.  ระบบกองทุนเงนิใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

3.  ระบบการติดตามและรับชําระหนี้เงินกู กรอ. 

4.  การพัฒนาและการดําเนนิงานที่เกีย่วของ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อขอหารือ 

 

มติ    ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) ขอให กองบริการการศึกษาประสานงานกบั สกอ.  วา ปการศึกษา  2549  เร่ิมตนทีเ่ดือนอะไร  

นิสิตของมหาวิทยาลัยที่เร่ิมตนที่เดือนเมษายน  สามารถกูไดหรือไม 

(2) ขอใหนําปรึกษาหารือในคณะกรรมการตัดสินผลของหลักสูตรตอเนือ่ง 
ในวนัที ่17 กมุภาพนัธ  2549 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่3/2549 
 

          ฝายเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  

คร้ังที่ 3/2549  วนัอังคารที่  14  มีนาคม  2549 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปดประชุมเวลา  13.00 น. 

 

 

 

        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ) 

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน            นักวิชาการศึกษา 

              ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 
       

                   (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

                          กรรมการและเลขานุการ 

                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
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