
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 8/2548 

วันองัคารที ่ 10  สิงหาคม  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

 1.  ศ.ดร.สุชาติ    อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

 อธิการบด ี

2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 3.  อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 4.  รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  อาจารยกฤษฎา แสงสืบชาต ิ   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 7.  อาจารยบัลลังก เนื่องแสง   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  ผศ.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.วุฒชิาติ สุนทรสมยั   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. ผศ.ดร.สุนทราวด ี  เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

11. ผศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   (แทน)กรรมการ 

(แทน) คณบดคีณะศึกษาศาสตร 
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12. อาจารยดารณี โชติกันตะ   (แทน)กรรมการ      

(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 13. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 14. รศ.ดร.อรุณี   เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

 15. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

 16. รศ.มีชัย  วรสายัณห   (แทน)กรรมการ 

(แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

17. นางสาวบณุฑริก   เฉลิมโรจน   (แทน)กรรมการ 

(แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

18. ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ

 19.นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 
 

ผูลาประชมุ 
  1.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (ผศ.ดร.วจิิตรพร   หลอสุวรรณกุล) 

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (ดร.สุชาดา    รัตนวาณิชยพนัธ) 

3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (รศ.ดร.วรรณี   เดียวอิศเรศ) 

4.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

5.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

6.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขต สระแกว 

7.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต วทิยาเขต จันทบุรี 

  8.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  อาจารยเจษฎา  สายใจ     คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  2.  อาจารยวรสิทธิ์  กาญจนกิจเกษม   คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  3.  ดร.ไพลนิ  เงาตระการวิวฒัน  คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

  4.  อาจารยเจริญ ชินวานิชยเจริญ     คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

  5.  อาจารยสมเสียง จันทาส ี      คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  6.  ดร.อดิชัย    พรพรหมนิทร     คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

  7.  นางสาวธมนวรรณ อรามเรืองกุล     คณะวิศวกรรมศาสตร     

  8.  นางสาวฐติิพร จิตตวัฒนะ     กองบริการการศึกษา 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
  1.1  การเปดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549  (คณะสาธารณสขุศาสตร) 
 
           ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม คร้ังที่ 6/2548  เมือ่วันที่  

14 มิถุนายน 2548  พิจารณา เร่ือง โครงสรางหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549  ไดมีมติ การบริหาร

จัดการโดยขอใหคณะ / วทิยาลัย วางแผนลวงหนาวารายวิชาทัง้หมดจะมีการจัดการเรียนการสอน แตละภาค

การศึกษาอยางไร  และใหฝายเลขานกุารทาํหนังสือสอบถามคณะ / วทิยาลยัที่รับผิดชอบวาจะเปดการเรียนการ

สอน แตละภาคการศึกษากีก่ลุม ๆ ละ เทาใด นัน้   บัดนี้ คณะสาธารณสุขศาสตรไดแจงวา รายวชิา 701001 สังคม       

ส่ิงแวดลอมกบัสุขภาพและความปลอดภยั    1 (1-0-2)  จะเปดรายวิชาดังกลาวไดทัง้ภาคตนและภาคปลาย  

จํานวนกลุมที่เปดสอนจํานวน 10 กลุม ๆ ละ 30-50 คน   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  โดยขอใหคณะสาธารณสุขศาสตรพิจารณาทบทวนเลขรหัส 3 ตัวหลัง  

และขอใหไมระบุจํานวนกลุมที่เปดสอน และจํานวนนิสิต 
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1.2  การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 

 
            ตามทีท่ีป่ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2548  เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอเรื่องเกีย่วกับการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจาํ 

ปการศึกษา 2549  เปนวาระดวนนําเขาหารือในที่ประชมุ  โดยรองอธกิารบดีฝายวางแผนและพฒันาไดรับ

มอบหมายจากอธิการบดีใหเขาประชุม 

          เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดขอใหมหาวิทยาลัยทกุแหงแจงเกี่ยวกับรูปแบบ 

ขององคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวิชาตาง ๆ โดยขอใหอยูภายใตรูปแบบทั้ง 9 แบบ ที่สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดรวมกับที่ประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3  รายวิชา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป พ.ศ. 2549 
 
            ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการไดพิจารณาโครงสรางรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 

ตลอดจนสาระสําคัญในรายวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกบักับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลยับูรพา 

เมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2548  และวนัที ่14 มิถุนายน 2548  รวมทัง้การจัดประชุมระดมความคิด เร่ือง “การ

ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศกึษาทั่วไป พ.ศ. 2549”  รวมกับผูบริหารและคณาจารย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 

และ 

วันที่27 พฤษภาคม 2548  

          ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่7/2548  เมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม 

2548  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549 และ

คําอธิบายรายวิชา  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อใหคณะ / วทิยาลัยนาํรายวชิาศึกษาทัว่ไปดังกลาวบรรจุไวใน

หลักสูตร พ.ศ. 2549 ตอไป 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 



มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.4  ปฏิทนิการรับนสิิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2549 
รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดทําปฏิทินการรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําป

การศึกษา 2549  ทั้งนี้ไดแจงใหอาจารยแนะแนวในโรงเรียน ที่เขารวมประชุมการรับเขาศึกษาตอสถาบันการศึกษา

ซ่ึง ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน  เลขาธิการ สกอ. เปนผูบรรยายพิเศษ เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2548   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2548 
         วันที่  4  กรกฎาคม  2548 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ   คร้ังที ่ 7/2548 

วันที ่4 กรกฎาคม 2548  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2548 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 

วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1  การจัดระบบเลขรหสัวิชา 
 

                 ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2548  เมือ่วันที ่

10 พฤษภาคม 2548  ไดพิจารณาใหความเหน็ขอบกําหนดเลขรหัสวชิาสําหรับหลกัสูตร พ.ศ. 2549 เปน 

ตัวเลข 7  หลกั  ความทราบแลวนั้น  อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการไดทําการ 

ศึกษาถงึความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนเลขรหัสหลกัสูตรดังกลาวโดยไดปรึกษากับ ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต 

รองผูอํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร  ในเบื้องตน  สรุปไดวา ในโครงสรางฐานขอมูลที่ออกแบบไวนั้นคาดวาจะ 

สามารถปรับเปลี่ยนได และไดทําขอมูลตาง ๆ เรียนปรึกษาอาจารยเสรี  ชิโนดม  ผูอํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร 



โดยไดขอสรุป ดังนี ้
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  1.  การปรับเปลี่ยนเลขรหัสหลักสูตร และรหัสรายวิชาจากเลข 6 หลกั เปนเลข 7 หลักนั้น 

สามารถดาํเนนิการไดแตอาจจะมีผลกระทบตอระบบการลงทะเบียนผานทางระบบอินเทอรเน็ต  และการออก 

รายงานตาง ๆ เชน ใบแสดงผลการเรียน  การออกใบตรวจสอบการชาํระเงิน เปนตน 

  2.  การปรับเปลี่ยนระบบตาง ๆ จะตองดําเนินการศึกษาโดยละเอียด ซึง่จะตองใชเวลาใน 

การตรวจสอบประมาณ 3 เดือน  และดาํเนินการปรับเปลี่ยนระบบ และเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมไมนอยกวา 1 ป 

คาดวาการดําเนินการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะแลวเสร็จในปการศึกษา 2550 

 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ขอใหคณะ/วทิยาลัยใชเลขรหัสวิชาเหมือนเดิม ยกเวน 2 หนวยงาน ดังนี ้

(1)  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  จาก 201-249,876-899  เปน 201-270 

(2)  คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตร  จาก  251-299  เปน  271-299  

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
      จํานวน  5  สาขาวิชา 
  

                 คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                    

พ.ศ. 2549  จาํนวน  5  สาขาวิชา  คือ 

         1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

         2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

         3.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

         4.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

         5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  โดยมุงเนนใหแตละสาขาวิชาดําเนนิการปรับปรุงหลักสตูรตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลยั  

และอิงแผนยทุธศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา (พ.ศ. 2548-2557)  โครงสรางหลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                  

พ.ศ. 2549  ของมหาวทิยาลัย  และเกณฑระเบียบสภาวิศวกร 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 



ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549   จาํนวน 5 สาขาวิชา คือ 

         1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

         2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

         3.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

         4.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

         5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ โดยขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการบริหาร                
วิชาการเสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1) รูปแบบในหัวขออาจารยผูสอน ใหใชรูปแบบเดียวกับวทิยาลยัอัญมณี (ตามเอกสาร

การประชุม 4.10) 

(1.2) ภาคการศึกษาที ่1  และ 2 ใหปรับเปนภาคการศกึษาตน และภาคการศกึษาปลาย 

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป   

 
4.2  ขอสิทธพิิเศษในการเขาศึกษาตอในระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร 
 

          ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดเปนศูนย สอวน. ภาคตะวันออกและจัดอบรมใน 5 สาขา คือ 

คณิตศาสตร  เคมี  ชวีวทิยา  ฟสิกส  และคอมพิวเตอร  ซึ่งนกัเรียนที่เขาอบรมคายที่ 2 นั้น ผูที่คะแนนสงู 6 อันดับ

แรกจะไดรับการสงรายชื่อและคัดเลือกไปแขงขันในระดบัชาติกับนักเรยีนตัวแทนศนูย สอวน.อ่ืน ๆ   

ในการนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่6/2548  เมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 

2548ไดมีมติเห็นชอบใหสิทธิพิเศษนักเรียนผูผานการอบรมคายที ่2 ในโครงการสงเสริมโอลิมปกวชิาการและ       

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษาของมูลนิธ ิสอวน. ใหเปนผูมีสิทธเิขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา  โดยไมผานการสอนคัดเลือกหรือใชคะแนนสอบวัดความรู   (รายละเอยีด 

การประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  ใหสิทธพิิเศษนักเรียนทีม่ีรายชื่อดังกลาวใหเปนผูมีสิทธิพเิศษเขาศกึษาตอในระดบัปริญญาตรี 

       คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา  โดยไมผานการสอบคัดเลือกหรือใชคะแนนสอบวัด 

       ความรู 

  2.  ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการยกเวนคาธรรมเนยีมการศึกษา 

       ใหแกนิสิตเปนกรณีพเิศษตลอดหลักสตูร 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) ขอ 1 สภามหาวทิยาลยัเคยใหความเหน็ชอบแลว 

(2) ขอ 2  ขอใหคณะวิทยาศาสตรเปนผูสนับสนุนโดยการใหทนุการศึกษาแกนิสิต  เพื่อไมให

กระทบกระเทอืนหนวยงานอื่น 

 
4.3  ราง นโยบายสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนสิิตนักศึกษาพิการ 
      ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
  
        สืบเนื่องจากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  พระราชบัญญัติการศึกษา             

แหงชาติพ.ศ. 2542  และกระทรวงศึกษาธกิารไดกําหนดใหสถาบนัอุดมศึกษาจัดระบบบริการชวยเหลือสําหรับ                

ผูพิการ นัน้  มหาวิทยาลัยบรูพาไดแตงตั้งคณะทํางานรางนโยบายสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนสิิต

นักศึกษาพกิารของมหาวิทยาลัยบูรพา (คําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 2383/2547 ลงวันที ่11 พฤศจกิายน 2547)  

ประกอบดวย  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานคณะทํางาน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  คณบดคีณะ          

สาธารณสุขศาสตร  คณะทาํงาน  และรองคณบดีฝายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร คณะทํางานและเลขานกุาร   

       ขณะนี้ คณะทํางานฯ  ไดดําเนินการจดัทํารางนโยบายสงเสรมิและพัฒนาระบบบริการเพื่อ 

รองรับนิสิตนักศึกษาพกิารของมหาวทิยาลัยบูรพา เรียบรอยแลว  (รายละเอยีดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะทาํงานฯ ปรับแกรางนโยบายสงเสริมและพฒันาระบบ 

บริการเพื่อรองรับนิสิตนกัศกึษาพิการของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามทีค่ณะกรรมการบริหาร      

วิชาการเสนอแนะใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548  ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติราชการแลว  พรอมทัง้ไดนําเสนอผูทรง         

คุณวุฒิเพื่อพจิารณาเชงิวิชาการเรียบรอยแลว  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)    

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ตามหนงัสือเวียนที่ ศธ  0528.16/ว 296 ลงวนัที ่ 

27 กรกฎาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ สมอ. 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัปรับแกตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1) หนา 4 ผลงานวิจัย ใหเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม 

(1.2) หนา 9 ใหเขียนวิชา 851110 การออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ เปนวชิาบังคับ                          

และวิชา 701001 กับวิชา 107101  เปนวชิาเลือก  จาํนวน  1  รายวิชา  

(1.3) รูปแบบในหัวขออาจารยผูสอน  ใหใชรูปแบบเดียวกับ วทิยาลยัอัญมณี  ตามเอกสาร

การประชุม 4.10 

(2) รายวิชาสัมมนา  ขอใหมีชั่วโมงปฏิบัติเปนไปตามสาขาวชิาของแตละสาขาวิชา 



(3) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส ไดเสนอเอกสารความพรอมการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548   

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 50 คน 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ตามหนงัสือเวียนที่ ศธ  0528.16/ว 296 ลงวนัที ่ 

27 กรกฎาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.6  แนวทางการจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา 
      ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 

                  ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง 

แนวทางการจดัการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548 

เมื่อวันที ่20 พฤษภาคม 2548  บัดนี ้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป 

เลม 122  ตอนพิเศษ 50 ง  วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 เรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ในการนี ้มหาวิทยาลยั จึงขอใหคณะกรรมการฯ รวมกันวางแผนหลักสูตรตาง ๆ  ของ 

ระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

 



มติ  ที่ประชุมมมีติขอใหคณะ/ วทิยาลยันาํกลบัไปพิจารณาตอไป 
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4.7 กําหนดการลงทะเบียนเรยีนภาคปลาย ปการศกึษา  2548  
 

ตามที่มหาวทิยาลัยไดกําหนดเปดเรียน ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 วนัจันทรที ่31 ตุลาคม  

2548 นั้น  งานทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรางปฏิทนิ กาํหนดการลงทะเบียนภาคปลาย               

ปการศึกษา 2548 (ดังเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหตัดคําวา “กรุงไทย” ออก 

 
4.8  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมั่นคง  

                          หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548 
 

         คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรรัฐศาสตร     

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติ               

ราชการ 4 ปแลว  พรอมทั้งไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตร 

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต 

ต้ังแตภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2548   จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 40 คน  แผน ก  จํานวน 10 คน  แผน ข 

จํานวน 30 คน   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่6/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  

2548   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ สมอ. 04) 

  3.  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ  

       สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมั่นคง หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  (1)  เหน็ชอบในหลกัการหลกัสูตรและการขอเปดรับนิสิต โดยขอใหปรับแก  ดังนี ้

(1.1)  แบบ 04 หนา 4 ขอ 3.4  ใหปรับเปนเฉพาะแบบการศึกษาเต็มเวลา  เนื่องจากนิสิต

ภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยับูรพา ถือเปนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

(1.2)  รูปแบบในหวัขออาจารยผูสอน  ใหใชรูปแบบเดียวกับ วทิยาลัยอญัมณี   

(ตามเอกสารการประชุม 4.10) 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการตอไป 
 

4.9  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
 

                 คณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  ประกอบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2545  ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  คณะพยาบาลศาสตรจึงใหมกีารปรับปรุงหลักสูตรเดิม          

โดยพิจารณา  จากผลการประเมินหลักสูตร แนวโนมการพัฒนาของระบบสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล                  

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงทั้งหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี                  

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังพิเศษ / 2548  เมือ่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  ดังนี้  

(1) รูปแบบในหัวขออาจารยผูสอน  ใหใชรูปแบบเดียวกับ วทิยาลยัอัญมณี   

(ตามเอกสารการประชุม 4.10) 



(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.10  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของวิทยาลัยอญัมณ ี
 

                 วทิยาลัยอัญมณีไดเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  จํานวน  3  หลกัสูตร  คือ 

         1.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณศีาสตร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

         2.  หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  

            หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2549  

         3.  หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  หลักสูตรปรับปรุง 

             พ.ศ. 2549 

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  (รายละเอียดการประชมุดังเอกสารทีแ่นบ) 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  ของวิทยาลัยอัญมณ ี จํานวน 3 หลกัสูตร คือ 

         1.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณศีาสตร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

         2.  หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  

            หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2549  

         3.  หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  หลักสูตรปรับปรุง 

             พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัปรับแกตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1) ขอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับชื่อหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอัญมณีศาสตร 

(1.2) ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ขอใหปรับเปน ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย 

(1.3) ขอใหปรับเลขรหัสวิชาเปนเลข 6 หลัก 

(1.4) ขอใหเพิ่มหัวขอหลักการและเหตผุลในการปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่เปนหลกัสูตร  

ปรับปรุง 

(1.5) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เนื่องจากเปนหลกัสูตรที่ไมเคยรับนิสิต ขอให

วิทยาลัยจัดทาํเอกสารการขอเปดรับนิสิตเสนอใหสภาวชิาดวย 



(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

-14- 
 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่9/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 9/2548  เปนวันองัคารที่ 13 กนัยายน 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 รหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกบัรหัสวชิาศึกษาทัว่ไป ที่จัด  

การเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  วาควรใชรหัสวิชาของวิทยาเขตฯ หรือ หนวยงานเจาของ

รายวิชา ที่มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ ขอใหวิทยาเขตสารสนเทศจนัทบุรี นาํกลับไปพิจารณา แลวแจงผลให 

คณะกรรมการบริหารวิชาการทราบตอไป 
 

ปดประชุมเวลา  12.35  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

         หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

             (อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา) 



                ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


