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  1.  นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.35 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 1.1  รหัสวิชาและชื่อวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบรุี 
 

          ตามทีว่ทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ไดเปดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  จาํนวน 13 

รายวิชา  โดยวิทยาเขตฯ ไดทําหนงัสือขอใชวิชาและเปลีย่นแปลงรหัสวิชา จากคณะที่เปนเจาของรายวิชาเรียบรอย

แลว  ดงันี ้

  1.  คณะศิลปกรรมศาสตร  จํานวน 1 รายวิชา  คือ  270101 มนุษยกบัความงาม  2(2-0-4) 

  2.  วิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา  จาํนวน 12 รายวิชา ดงันี ้

       (1)  270111  กรีฑา 1    1(0-2-1) 

       (2)  270112  วายน้าํ 1   1(0-2-1) 

       (3)  270113  บาสเกตบอล 1   1(0-2-1) 

       (4)  270114  ฟุตบอล 1   1(0-2-1) 

       (5)  270115  วอลเลยบอล 1   1(0-2-1) 

       (6)  270116  นนัทนาการและการทองเทีย่ว 2(1-2-3) 

       (7)  270121  แบดมินตนั 1   1(0-2-1) 

       (8)  270122  แอโรบิกดานซ   1(0-2-1) 

       (9)  270123  นาฏศิลปไทย   1(0-2-1) 

       (10)  270124  เกมสเบด็เตล็ด   1(0-2-1) 

       (11)  270125  ลีลาศ    1(0-2-1) 

       (12)  270126  โยคะเพือ่สุขภาพและกีฬา 1(0-2-1) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  สรุปมติการประชุม ทปอ. วนัที่ 17 มิถุนายน 2549 
 

                  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ รองอธกิารบดีฝายวชิาการ  ไดสรุปมติการประชุม ทปอ.  

เมื่อวันที ่17 มถิุนายน 2549  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2549 
         วันที่  4  พฤษภาคม  2549 

 
            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  คร้ังที ่ 5/2549 

วันที ่4  พฤษภาคม  2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  การใชหองเรียนรวมกันในมหาวทิยาลัยบูรพา  
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2549  เมือ่วันที่  

4 พฤษภาคม 2549  ไดพิจารณา การใชหองเรียนรวมกนัในมหาวทิยาลัยบูรพา  มมีติใหมีคณะทาํงานฯ ประกอบดวย  

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล)  เปนประธานคณะทาํงานฯ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร หรือผูแทน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร หรือผูแทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร หรือผูแทน  และ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร หรือผูแทน  เปนคณะทาํงาน  โดยมหีนาที่จัดทาํแนวนโยบายเกี่ยวกับการใชหองเรียน 

รวมกัน  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พรอมแจงใหคณะ / วทิยาลัยทราบตอไป นั้น   

       คณะทํางานฯ  ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549  ไดพิจารณา การใชหองเรียนรวมกัน 

ในมหาวทิยาลัยบูรพา แลว  มีมต ิขอใหนาํเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการใหบริการคาเชาหองเรียนตอ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมคร้ังตอไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
                                                  
มติ ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอใหปรับรูปแบบรางประกาศมหาวิทยาลยับูรพา  เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมการใชหอง

บรรยายคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเปนของสวนกลางและนําเสนอ

คณะกรรมการการเงนิเพื่อพจิารณาตอไป 

(2) สําหรับการใชหองเรียนเกีย่วกับการเรียนการสอนภาคปกติในเวลาราชการ (08.00-17.00 น.)  

ใหใชไดทุกตึก  สวนกรณีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการขอใหใชหองเรียนของเจาของ

หลักสูตร 

(3) ขอใหใชวิธีตัดโอนงบประมาณในการชาํระคาธรรมเนียมการใชหองบรรยายโดยไมหกั
คาธรรมเนียม 10% 

(4) การสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลยัใหใชไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ 
 
 

4.2  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
      ฉบับป พ.ศ. 2545  

 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

ชีววทิยาศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2545   เปนการเปลี่ยนรหสัวิชา เนื่องจากรหัสวิชาซ้ําซอนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  จํานวน 1 รายวิชา คือ 

  จากเดิม  306638 ชีววิทยาการเจริญสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-3-4) 

       Developmental Biology for Science Education 

  เปน 306612 ชีววทิยาการเจริญสําหรับวทิยาศาสตรศึกษา      3(2-3-4) 

     Developmental Biology for Science Education 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 3/2549  เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2549 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววทิยาศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

 (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
      (คณะวศิวกรรมศาสตร)  ณ ศูนยการเรียนนอกมหาวทิยาลัย 

 

          ตามทีห่ลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับความเห็นชอบและอนุมัต ิ

ใหเปดรับนิสิต จํานวน 180 คน  ในปการศึกษา 2549  จากสภามหาวทิยาลยัเมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549   

เมื่อวันที ่24 มนีาคม 2549  ความทราบแลวนัน้  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีขอตกลงความรวมมือทาง 

วิชาการกับเครือขายสถาบนัอาชวีศึกษาในภาคตะวนัออก (ชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  ตราด)   เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 

2549  (ดังเอกสารที่แนบ)   และจากการปรึกษาหารือรวมกันและพิจารณาถึงความตองการในการพัฒนาบุคลากร 

ดานเทคโนโลยีบัณฑิตจากสถานประกอบการ และจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  รวมทัง้พจิารณาความพรอม 

ของสถาบนัเครือขายตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาวขางตนแลว  มีขอสรุปเพื่อเสนอใหมหาวทิยาลัย 

พิจารณาเปดรับนิสิต ณ ศนูยการเรียนนอกมหาวทิยาลยั  ดงันี ้

  1.  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

  2.  วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 

  3.  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

  4.  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

โดยจะเปดรับนิสิตรุนแรกในภาคปลาย ปการศึกษา 2549  และสําหรับรุนตอ ๆ ไป  ในภาคตนของทุกปการศึกษา 

ทั้งนี้ สําหรับแนวทางการบริหารจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตรจักไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามที ่

กําหนดไวในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการตอไป 

  อนึ่ง สําหรับแนวทางการดําเนินการเกีย่วกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ และสวนหนึง่ของ 

การพัฒนาวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรในระยะเวลาอีก 4-5 ป   คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชมุ 

คร้ังที่ 3/2549  เมื่อวนัที่ 16  มีนาคม 2549  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  

(คณะวิศวกรรมศาสตร)  ณ ศูนยการเรียนนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 4 แหง 

 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ชี้แจงรายละเอียดในการเปดสอนแตละกลุมสาขา          

และพิจารณาความพรอมของอาจารยรายสาขา/รายวทิยาลยั  โดยขอใหมีอาจารยคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทที่ตรงสาขา  2  คน 

(2)  ขอใหเสนอกรรมการบริหารวิชาการในการประชมุคร้ังตอไป 
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4.4  แผนการรับนิสิตใหม ระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2550 
 

                  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 

2550    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  ระบบการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ในมหาวทิยาลยับูรพา  ปการศึกษา  2550  มหาวิทยาลยั 

บูรพามีระบบการรับนิสิต 2 ระบบหลัก ดังนี้   

   (1.1)  ระบบรับตรง      70%   แบงเปน 

    -  รับนิสิตที่มภูีมิลําเนาในภาคตะวันออก  12  จังหวัด      30% 

    -  รับนิสิตที่มภูีมิลําเนาทัว่ประเทศ  (ทั่วไป)   30% 

    -  โครงการพิเศษตางๆ      10% 

   (1.2)  ระบบ Admission  สวนกลาง    30% 

  (2)  เกณฑการพิจารณารับนิสิต  ดงันี ้

   (2.1)   ใชผลการเรียน  ดังนี ้ 

    -  GPA  5  เทอม      10% 

    -  GPA  กลุมสาระ  5  เทอม   20% 

    -  PR  ตามที่แตละสาขาวิชากําหนด 

   (2.2)   ทดสอบความสามารถ        50%  ดังนี ้

    -  สายวทิยาศาสตร 

    -  สายสังคมศาสตร 

    -  วิชาเฉพาะสาขา 

   (2.3)   สอบสัมภาษณและ/หรือทดสอบเฉพาะสาขา 20% 

  หมายเหต ุ 1)  นิสิตสามารถเลือกสาขาวิชาได     3  อันดับ 

    2)  นิสิตสามารถเลือกภาคพเิศษได 

   (3)  ปฏิทินการรับสมัครปการศึกษา  2550  ดังนี ้
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รางปฏิทินการรับสมัครคดัเลือกนสิิตระดับปริญญาตรี  ปการศกึษา  2550 
 

กิจกรรม ภาคปกติ + ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 

1.  ประชุมอาจารยปรึกษา 1 – 15  กันยายน  2549  

2.  รับสมัคร 16 – 31 สิงหาคม  2549 รับสมัคร  พฤษภาคม  2550 

3.  ประกาศผูมีสิทธิ์สอบ 1 – 15  ตุลาคม  2549 สามารถเลือกได 1 อันดับ 

4.  ทดสอบ 15 – 31  ตุลาคม  2549  

5.  ประกาศผลสอบ พฤศจิกายน  2549  

6.  สอบสัมภาษณ ธันวาคม  2549  

7.  ประกาศผลสอบสัมภาษณ มกราคม  2550  

8.  รายงานตวั มกราคม  2550  

 
  (4)  การจัดทาํขอสอบ  ขอใหคณะที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะทํางานเพือ่จัดทําขอสอบ  โดยแบงเปน   

3  กลุมดังนี ้  

 (4.1)  กลุมวิทยาศาสตร  ขอใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนประธานคณะทํางานฯ   

โดยเนื้อหาประกอบดวย  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

 (4.2)  กลุมสังคมศาสตร  ขอใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรเปนประธานคณะทํางานฯ  

โดยเนื้อหาประกอบดวย  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  

และวิทยาศาสตร 

 (4.3)  กลุมวิชาเฉพาะสาขา  ไดแก พืน้ฐานทางวิศวกรรม และวิชาชพีครู   

 ขอใหคณะที่เกี่ยวของเปนผูจัดทํา  

 (4.4)  ขอใหคณะฯ สงรายชือ่คณะทํางานในการออกขอสอบ  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549   

 ที่ฝายเลขานกุารฯ 

 
4.5  หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณทิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะแพทยศาสตรไดเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   

โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลยั และเพื่อใหสอดคลองกับ 

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา  โดยมีโครงสรางหลักสตูร  ดังนี ้
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  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  265  หนวยกิต  ประกอบดวย 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ     229 หนวยกิต 

       2.1   วิชาบงัคับ    225 หนวยกิต 

    2.1.1  กลุมวิชาบังคับ    19   

   2.1.2  กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ   61 

   2.1.3  กลุมวิชาชีพ  145 

             (1)  สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 25 

             (2)  สาขาวิชาจิตเวชศาสตร     5 

             (3)  สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร     2 

             (4)  สาขาวิชาพื้นฐานทางคลนิิกและเวชจริยศาสตร   4 

             (5)  สาขาวิชาสหสาขาทางคลนิิก   25 

             (6)  สาขาวิชาที่ไมมีการผาตัด   37 

             (7)  สาขาวิชาที่มกีารผาตัด   47 

       2.2   วิชาเลือก         4 หนวยกติ 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หนวยกติ   

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2549  เมือ่วันที่ 20 มถินุายน 2549  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549    
  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้
  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้
   (1.1)   รหัสวิชา  570530  และ  570540  ขอใหเปลี่ยนเปนรหัสวิชาของ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   (1.2)  ขอใหคณะแพทยศาสตรประสานงานกับคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรใน 

การขอรหัสรายวิชา  570530  และ  570540 
  (2)  ขอใหเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.6  การขอเปดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวศิวกรรมเคมี 
 

                  ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรวมมือกับวิทยาลยัเทคนิคระยอง  

ขอเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  แผน ก แบบ ก(2)  และแผน ข  โดยจดั

สอนนอกสถานที ่ณ วิทยาลยัเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง  นัน้   

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 4/2549  เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 

2549   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดสอนหลักสูตรวศิวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคม ี 

  แผน  ก แบบ ก(2)  และ แผน ข 
  

มติ ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 
 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ 6/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 7/2549   วนัองัคารที ่  11  กรกฎาคม  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมมมีติ  ขอใหเปลี่ยนแปลงการประชุมเปนวันที่  18  กรกฎาคม  2549   

  เนื่องจากวันที ่ 11  กรกรกฎาคม  2549  เปนวนัเขาพรรษา 
 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

 

 

        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ) 

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน            นักวิชาการศึกษา 

              ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
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