รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 2/2548
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.เรณา
พงษเรืองพันธุ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ดร.ฉันทนา
จันทวงศ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
4. อาจารยวิรัช
คารวะพิทยากุล
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยการพาณิชยนาวี
5. รองศาสตราจารยทัศนีย
ทานตวณิช
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ์
จิตรสถาพร
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. รองศาสตราจารยสุชาติ
เถาทอง
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. รองศาสตราจารย ดร.วรรณี
เดียวอิศเรศ
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
9. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ
วุฒิพนั ธุชยั
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. ศาสตราจารยธวัช
ปุณโณทก
กรรมการ
คณาจารยประจําผูมีตาํ แหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11. ศาสตราจารย ดร.พจน
สะเพียรชัย
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-212. ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี
เสาวคนธ
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
13. รองศาสตราจารยสุจนิ ต
วิจิตรกาญจน
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
14. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา บานชื่น
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
15. ศาสตราจารย ดร.มนุวดี
หังสพฤกษ
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16. ศาสตราจารย ดร.วัลลภ
สุระกําพลธร
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. ศาสตราจารย ดร.สุทัศน
ยกสาน
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. อาจารยอภิศักดิ์
ไชยโรจนวฒ
ั นา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
19. นายพิชิตร
มีพจนา
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารยเกษม
พิพัฒนปญญานุกุล
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ
รัตนสัจธรรม
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กิจปรีดาบริสุทธิ์
6. ศาสตราจารยบุญธรรม
คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย
กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-37. ศาสตราจารย ดร.เสนาะ
ติเยาว
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา
เทียนไทย
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาววรรณา
2. นางจินตนา

แนบเชย
เปลงปลั่ง

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.55 น.
เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
เปนประธานทีป่ ระชุมแทน
วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”

สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ไดประกาศใช
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เปนเกณฑกลางใชกับหลักสูตรทุกสาขาวิชา รวม 4 เกณฑ ไดแก
1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2532
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2533
3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
จากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดใชหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมาตั้งแตปการศึกษา 2545
จนถึงปจจุบนั เปนระยะเวลา 3 ปแลว ในชวงระยะเวลาทีผ่ านมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายใน
ประเทศและระดับนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมแลว และจะมีการ
ดําเนินการอยางเขมขนและมีความตอเนื่องตลอดไป มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเพื่อใหเกิดการจัดการเรียนการสอนแนวใหมใหทนั สมัยและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 รวมทัง้ สงเสริมใหหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาใหไดมาตรฐานทัดเทียมสากล
มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” เพื่อใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

-4ของทุกคณะและวิทยาลัยเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ทัง้ 4 ฉบับ
กําหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ไดประกาศใช
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เปนเกณฑกลางใชกับหลักสูตรทุกสาขาวิชา รวม 4 เกณฑ ไดแก
1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2532
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2533
3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
ดังนัน้ เพื่อใหการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินไปในแนวทางที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ทั้ง 4 ฉบับ เพือ่ เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกีย่ วกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ โดยในประกาศฉบับใหมนี้ ไดมีการปรับปรุงเกณฑตา ง ๆ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา การเสนอ
หลักสูตร ใหทกุ หลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึง่ อยางนอย ประกอบดวย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
1. การบริหารหลักสูตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอตารางเปรียบเทียบ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา ดังนี้

-51. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2548
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2533 (ยกเลิก)
3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2548
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2548
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การบริหารสัญญารับทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับขอปรึกษาหารือจากมหาวิทยาลัยหลายแหง
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ในกรณี
ตาง ๆ ดังนี้
- นิสิต / นักศึกษา จะสามารถยกเลิกบางรายวิชาที่คาดวาจะไดเกรดไมดีในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2547 แลวไปลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนแทนไดหรือไม
- การคิดเกรดเฉลี่ยในแตละปการศึกษารวมภาคฤดูรอนดวยหรือไม
- นิสิต / นักศึกษาที่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ต่ํามาก และคาดวาใน
ภาคเรียนที่ 2 จะไมสามารถทําเกรดเฉลีย่ ถึงเกณฑ 2.75 จะไมขอรับทุนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2547 เพื่อจะไดชดใชทุนเพียงภาคเรียนที่ 1 เพียงภาคเรียนเดียวเทานัน้ ไดหรือไม
- นิสิต / นักศึกษาจะสามารถเปลี่ยนสถาบันที่เรียนไดหรือไม โดยที่ยงั คงเรียนสาขาวิชาเอกเดิม
ตามสัญญาที่รับทุน
- การผอนผันสําหรับนิสิต / นักศึกษา ในโครงการที่ไดเกรดต่ํากวา 2.75
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการผลิตครู
แนวใหม ไดนาํ ขอมูลดังกลาวเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่
1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-6วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2548

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545

ตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2547 ไดพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไข ดังนี้
กลุมที่ 3 การโฆษณา
เพิม่ รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการโฆษณา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 215468 การสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
2. รายวิชา 216392 การพูดเพื่อธุรกิจ
2(2-0-4)
Speech for Businessโดยมีมติ ดังนี้
เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เปนการเพิ่มรายวิชาเอกเลือก ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในองคความรู และทักษะเฉพาะดาน
ในตลาดแรงงานดานโฆษณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการฯ มีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา 215468 การสื่อสาร
การตลาด เกี่ยวกับการนํามาใช โดยเนนดานโฆษณาประชาสัมพันธ พฤติกรรมผูบริโภค
(2) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงตอไป

-7ในการนี้ ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีบันทึกชี้แจงวา
รายวิชา 215468 การสื่อสารการตลาด เปนรายวิชาเดิมที่มีอยูแลวในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (กลุมวิชา
เอกเลือกของสาขาการประชาสัมพันธ) มิใชรายวิชาที่สรางขึ้นใหม ทั้งนี้ ภาควิชาเสนอรายวิชาดังกลาวเพื่อนํามา
ใชเปนวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกของสาขาการโฆษณาซึง่ อยูในหลักสูตรเดียวกัน และเนื่องจากเปนรายวิชาทีม่ ีอยูแลว
ในหลักสูตร พ.ศ. 2545 ภาควิชาฯ จึงไมสามารถแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการได
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการเขียนสรางสรรครูปแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเขียนสรางสรรครูปแบบตาง ๆ
3. เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสสรางสรรคผลงานการเขียนรูปแบบตาง ๆ
โครงสรางหลักสูตร ตลอดหลักสูตรใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ประกอบดวย
1. วิชาโทบังคับ
9 หนวยกิต
2. วิชาโทเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-8ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ขอใหปรับหลักสูตรใหม โดยใหมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน
2. คุณสมบัตผิ ูเขาศึกษา ขอใหเพิ่มวาเปนระดับปริญญาตรี
3. คุณสมบัติ ขอ 1 ขอใหภาควิชาฯ พิจารณาทบทวนเงื่อนไข การไดเกรด B จะตัดออกหรือไม
เพราะเปนการตัดสิทธิ์ผูเรียน ซึ่งจะเหมือนการเรียนแบบบุรพวิชา
4. หลังจากปรับแกแลว ขอใหนาํ เสนอสภาวิชาการในครั้งตอไป
4.2 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 20 คน (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่ นบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิชาโทการเขียนสรางสรรค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ขอใหคณะฯ ปรับใหสอดคลองกับหลักสูตร แลวนําเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึง่
4.3 การเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปเลือก โดยมีเหตุผลในการเพิ่ม คือ
เพื่อเปนการเพิม่ ทางเลือกในการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสําหรับนิสิต และสามารถ
นําไปปฏิบัติใชไดจริงในชีวติ ประจําวัน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเสนอ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้

-91. วิชา 876191 ภาษาลาว 1
3(3-0-6)
Lao I
2. วิชา 876192 ภาษาลาว 2
3(3-0-6)
Lao II
3. วิชา 876193 ภาษาเขมร 1
3(3-0-6)
Khmer I
4. วิชา 876194 ภาษาเขมร 2
3(3-0-6)
Khmer II
5. วิชา 876195 ภาษาเวียตนาม 1
3(3-0-6)
Vietnamese I
6. วิชา 876196 ภาษาเวียตนาม 2
3(3-0-6)
Vietnamese II
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. ขอใหนํารายวิชาดังกลาวไปอยูในรายวิชาเลือกเสรี โดยสังกัดในภาควิชาภาษาไทย

-104.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2545
คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิ่มขึน้ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Researches and Statistical Analysis
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหตัด es จาก Research ทั้งในชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงตอไป
4.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศกึ ษา
ฉบับป พ.ศ. 2545

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิ สศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ ขึ้น จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Researches and Statistical Analysis
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-11ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสกิ สศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหตัด es จาก Research ทั้งในชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงตอไป
4.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศกึ ษา
ฉบับป พ.ศ. 2545

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ ขึ้น จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Researches and Statistical Analysis
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหตัด es จาก Research ทั้งในชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงตอไป

-124.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2545
คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเปลีย่ นแปลง
จํานวนชัว่ โมงใหนิสิตไดมีชั่วโมงในการฝกปฏิบัติการเพิม่ ขึ้น จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 312501 การวิจยั และการวิเคราะหสถิติ
3(3-0-6) เปลี่ยนเปน 3(2-2-5)
Researches and Statistical Analysis
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหตัด es จาก Research ทั้งในชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงตอไป
4.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตคิ รอบครัว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
คือ เปนการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว เปน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ตามขอเสนอแนะของสภาการพยาบาล เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครสอบรับวุฒิบัตรแสดง
ความรู ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (Nurse Practitioner)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ไดใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว

-13ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะฯ จัดทําเปนการปรับปรุงเล็กนอย เปลี่ยนเฉพาะชื่อสาขาวิชา
ไมกระทบโครงสราง
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงตอไป

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2548

ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2548 เปนวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 903 ชั้น 9
อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมเปนเวลา 10.00 น.
ในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป

ปดประชุมเวลา 15.20 น.

(นายพิชิตร มีพจนา)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูบันทึกการประชุม

(อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวัฒนา)
ผูชว ยอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

