
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 1/2548 

วันองัคารที ่ 22  กุมภาพนัธ  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 
---------------- 

ผูเขาประชมุ 
 

1.  ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ประธานกรรมการ 

     อธิการบด ี

 2.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร    (แทน) กรรมการ  

      (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 4.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

5.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ  

     ผูอํานวยการวิทยาลัยการพาณิชยนาว ี

 6.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม   กรรมการ 

     ผูแทนอาจารยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 7.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 8.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ  

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 10. รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

11. รองศาสตราจารยทัศนีย  ทานตวณิช   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 



-2- 

 

12. รองศาสตราจารยสมสิทธิ์  จิตรสถาพร   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 13. ศาสตราจารยธวัช   ปุณโณทก   กรรมการ 

       คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

       กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 14. ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 15. ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

       ผูทรงคณุวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

16. รองศาสตราจารยสุจนิต  วิจิตรกาญจน   กรรมการ 

              ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 17. ศาสตราจารย ดร.มนุวด ี  หังสพฤกษ   กรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 18. อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวฒันา   กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ   

 19. นายพิชิตร    มีพจนา    ผูชวยเลขานุการ 

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  
ผูลาประชมุ 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ    

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 2.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง    

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 3.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์     

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตํีาแหนงทางวชิาการเปนศาสตราจารย 

                 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 4.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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 5.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา  เทียนไทย    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

6.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชื่น   

             ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

7. ศาสตราจารยวัลลภ   สุระกําพลธร    

       ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

8.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน  

     ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   
 
ผูเขารวมประชุม 
 1.  นางสาววรรณา  แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

 2.  นางจินตนา   เปลงปลั่ง  กองบริการการศึกษา 

 
ผูเขาชี้แจง 
 1.  รศ.ดร.วิชติ   สุรัตนเรืองชัย  คณะศึกษาศาสตร 

 2.  ผศ.สุกัญญา   บูรณเดชาชัย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 3.  ดร.นันทชญา   มหาขนัธ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 4.  ผศ.ดร.สุบัณฑติ  นิ่มรัตน   คณะวิทยาศาสตร 

 5.  รศ.มีชัย   วรสายัณห  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

 6.  อาจารยศุภสิทธิ ์  เลิศบัวสิน  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.40  น. 
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วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  1.1  ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนนิสิต  

      ระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2547 
  

          ดวยงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการแกไขปรับปรุง 

ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547  โดยไดรับอนุมัติ 

จากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  สรุปสาระสําคัญการประชุม ทปอ.  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548 

 

                         รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ เสนอสรปุสาระสําคัญ 

การประชุม ทปอ.  เมื่อวนัที ่5 กุมภาพันธ 2548  ใหที่ประชุมทราบ  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3  นโยบายการรับนักเรยีน นักศึกษา และบุคคลเขาศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา  
      ปการศกึษา 2548 

 

                         ดวยกระทรวงศกึษาธิการไดประกาศนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลเขาศึกษา 

ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2548  มาเพือ่ใชเปนกรอบแนวทางการรบันักเรียน นักศึกษา ปการศกึษา 2548  และ 

ดําเนนิการในสวนที่เกีย่วของตอไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2547 
        วันที่  21  ธันวาคม  2547 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่6/2547 

วันที ่21 ธันวาคม 2547  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2547 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
         -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548  

 

          ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมวีัตถุประสงค เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางดาน 

หลักสูตรและการสอน ใหมคุีณสมบัติ ดังนี ้

  1.  เปนนักพฒันาหลักสูตรและการสอนที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ สามารถ 

ปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  เปนผูนําทางดานความคดิและการปฏิบัติ สามารถชีน้ําแนวทางและแนวโนมของการพัฒนา 

หลักสูตรและการสอนไดอยางเหมาะสม 

  3.  เปนนักวิจยัและพัฒนานวัตกรรมทางดานหลักสูตรและการสอน เปนที่ปรึกษาสาํหรับครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

  โครงสรางหลกัสูตร จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวย 

  (1)  หมวดวิชาแกน    12 หนวยกิต 

  (2)  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

  (3)  หมวดวทิยานพินธ    36 หนวยกิต 
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  คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํารายละเอยีดสรุปความเปนมาของหลกัสูตรฯ (รายละเอียดดังเอกสาร 

ที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ดําเนนิการปรบัแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       ดังนี ้

       1.1  ขอใหเพิ่มวชิาสถิติในหมวดวิชาเลอืก 

       1.2  ควรใชคณาจารยจากภายนอกเปนอาจารยพิเศษในการสอน  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  

 

          ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  มีดังนี ้

  1.  ภาคปกต ิ  จํานวน 5 คน 

  2.  ภาคพิเศษ จํานวน 15 คน 

โดยรับเขาศกึษาปเวนป (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.3  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

        ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ฉบับป พ.ศ. 2545    โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข   คือ 

เนื่องจากงานที่เกี่ยวของกบัวงการนิเทศศาสตรในปจจุบัน มีความตองการบุคลากรทีม่ี 

ความรู และทกัษะในดานวารสารศาสตรมากขึ้น   เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

วารสารศาสตร  จึงจาํนวน 1 รายวิชา ดังนี ้

  กลุมที ่5  วารสารศาสตร 

1.  รายวิชา 219346 การออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอรข้ันสงู   3(2-2-5) 

             Advanced Printed Media Design 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เพื่อเพิม่รายวชิาเอกเลือกใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในองคความรู และทักษะเฉพาะดาน 

ในตลาดแรงงานดานวารสารศาสตร  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.4 การปรับปรุงแกไขหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

         ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ฉบับป พ.ศ. 2545    โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข  คือ 

         เนื่องจากสาขาวิชาฯ ไดปรับเปลี่ยนวิธกีารเรียนการสอนใหมกีารปฏิบัติมากขึ้น เพื่อประโยชน 

ของผูเรียนในการเพิม่ทักษะการแปล สําหรับประกอบอาชีพ จงึไดเพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติ   ซึง่เปนการขอปรับตัวเลข 

ในวงเล็บ  จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 207451 การแปลภาษาญี่ปุน I      3(3-0-6)   เปลีย่นเปน    3(2-2-5) 

             Japanese Translation I 

2.  รายวิชา 207452 การแปลภาษาญี่ปุน 2      3(3-0-6)   เปล่ียนเปน    3(2-2-5) 

             Japanese Translation II 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  ตองการใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ  เพื่อเพิ่มทักษะการแปลใหมากขึ้น  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.5  การเพิ่มรายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

 

         ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลอืก 

โดยมีสาระในการเพิม่ คือ 

          ปจจุบันมีนิสิตสนใจเกีย่วกับศิลปะการแสดงมากขึน้  และเพื่อใหนิสิตไดศึกษาเรื่อง ศิลปะ 

การแสดง และเทคนิควิธีการจัดการ  ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จงึไดเสนอ 

รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  จาํนวน 1 รายวชิา ดังนี ้



-9- 

 

  1.  รายวิชา 206102 หลักการแสดง  3(3-0-6) 

          Principle of Acting 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเลือก เพื่อใหนิสิตที่สนใจไดมีโอกาสไดเลือกเรียนตอไป 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเพิม่รายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเลือก 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.6 การปรับปรุงแกไขหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชา Communication Skills for Human Resource Development ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

Communication Skills for Human Resource Development ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข 

คือ  เปดรายวชิาในหมวดวิชาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 952499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Communication Skills for Human Resource Development  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.7  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
      สาขาวิชา Computer Science ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

Computer Science   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 945499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Computer Science  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.8  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
      สาขาวิชา Aquatic Science ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

Aquatic Science   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 941499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Aquatic Science  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.9  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
      สาขาวิชา Food Science ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

Food Science   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 946499 Cooperative Education      6(0-24-0)   
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  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Food Science  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.10  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  
        สาขาวชิา Marketing ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชา 

Marketing  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 953499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547 และคณะกรรมการบรหิารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชา Marketing  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.11  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  
        สาขาวชิา Management ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชา 

Management  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมสีาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 953499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2547   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชา Management  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.12  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  
        สาขาวชิา Hospitality Management ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชา 

Hospitality Management  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

        1.  เปดรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก    จาํนวน 1 รายวชิา ดังนี ้

     1.1  รายวชิา 953499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  2.  เปลี่ยนรหสัวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก  จํานวน 3 รายวิชา ดังนี ้

       2.1  รายวชิา 953434 Dynamics of Hotel-Restaurant & Travel Tourism Management   

     เปน  953443 Dynamics of Hotel-Restaurant & Travel Tourism Management  3(3-0-6)  

       2.2  รายวชิา 953435 Hospitality Development Issues  

       เปน  953444 Hospitality Development Issues  3(3-0-6) 

       2.3  รายวชิา 953436 Cultural Diversity Management   

       เปน  953445 Cultural Diversity Management   3(3-0-6) 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  1.  เปนการเพิม่รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนิสิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  2.  เปนการเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เนื่องจากรหัสวิชาซ้าํซอน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชา Hospitality Management  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.13  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
        สาขาวชิาจลุชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

จุลชีววทิยา  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก    จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 305340 การยอยสลายทางชวีภาพ       3(2-3-4)   

                Biodegradation 

  2.  รายวิชา 305449 การบําบัดของเสียอนัตรายทางชีวภาพ  3(2-3-4) 

           Biological Treatment of Hazardous Wastes   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก เพื่อใหทันกับความกาวหนาทางวิทยาการ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาจุลชวีวทิยา  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.14  หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร 

         หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

           ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548    

         โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุงหลักสูตร  เนื่องจากในปจจุบันผูปฏิบัติงานในวชิาชีพ 

สาธารณสุขมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึน้  และจําเปนตองใชเทคนิค ทักษะ  

ในการติดตอส่ือสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศมากขึ้น  ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ 

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  รวดเร็วมาก  ดังนัน้เพื่อใหหลักสูตรนี้สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นจงึจาํเปนตองมกีารปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตขึ้น 

 การเปรียบเทยีบโครงสรางหลักสูตร   

  หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2545)    หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2548) 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 74 หนวยกิต         จํานวนหนวยกิตรวม        ไมนอยกวา 74 หนวยกิต 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  16 หนวยกิต     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              16 หนวยกิต 

     -    วิชาศึกษาทัว่ไปบังคับ    11 หนวยกิต 

     -    วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก      5 หนวยกิต 

   หมวดวิชาเฉพาะ              52 หนวยกิต     หมวดวิชาเฉพาะ           52 หนวยกิต  

  วิชาพื้นฐานวชิาชีพ        29 หนวยกิต   วิชาพื้นฐานวชิาชีพ      29 หนวยกิต 

  วิชาชพี            23 หนวยกิต   วิชาชพี          23 หนวยกิต  
     วิชาบังคับ                 20 หนวยกิต         วิชาบังคับ           20 หนวยกิต 
      วิชาเลือก                   3 หนวยกิต                                     วชิาเลอืก               3 หนวยกิต      
   หมวดวิชาเลอืกเสรี   6 หนวยกิต     หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หนวยกิต  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมเมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2547  และคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.15  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  

 

          ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตนกัวิจัยทางการพยาบาลศาสตรที่มีความสามารถในการทําวิจัยดวยวิธกีารวิจยัที ่

หลากหลาย เพื่อการพัฒนาและสรางองคความรูทางพยาบาลศาสตรที่นาํไปสูการพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาล 

และระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

  2.  เพื่อผลิตนกัวิชาการทางพยาบาลศาสตรที่สามารถใชและถายทอดองคความรูใหมและพฒันา 

องคความรูเดมิที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาล 

  3.  เพื่อผลิตผูนําทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ในการพัฒนาวิชาชพีการพยาบาลในดาน 

บริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การวจิัย และสามารถบงชี้ทิศทางอนาคตของวิชาชีพการพยาบาล 

  4.  เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชพีที่มจีริยธรรมและคุณธรรม 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  

2547    และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ดําเนนิการปรบัแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       ดังนี ้

       1.1  ขอใหทบทวนจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลกัสูตรทั้ง 2 แบบ ใหสอดคลองกัน 

       1.2  course work รายวชิา ไมควรเกิน 12 หนวยกิต  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทุน สกว.ดวย  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.16  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวชิาพยาบาลศาสตร หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 

 

          ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  จํานวน 3 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547  เมื่อวนัที ่30 ธันวาคม 

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.17  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  

            (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 

          ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยมีวตัถุประสงคของหลักสูตร 

เชนเดียวกับหลักสูตรปกติ ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตนกัวิจัยทางการพยาบาลศาสตรที่มีความสามารถในการทําวิจัยดวยวิธกีารวิจยัที ่

หลากหลาย เพื่อการพัฒนาและสรางองคความรูทางพยาบาลศาสตรที่นาํไปสูการพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาล 

และระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

  2.  เพื่อผลิตนกัวิชาการทางพยาบาลศาสตรที่สามารถใชและถายทอดองคความรูใหมและพฒันา 

องคความรูเดมิที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาล 

  3.  เพื่อผลิตผูนําทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ในการพัฒนาวิชาชพีการพยาบาลในดาน 

บริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การวจิัย และสามารถบงชี้ทิศทางอนาคตของวิชาชีพการพยาบาล 

  4.  เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชพีที่มจีริยธรรมและคุณธรรม 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ดําเนนิการปรบัแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       ดังนี ้

       1.1  ขอใหทบทวนจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลกัสูตรทั้ง 2 แบบ ใหสอดคลองกัน 

       1.2  course work รายวชิา ไมควรเกิน 12 หนวยกิต  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทุน สกว.ดวย  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.18  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวชิาพยาบาลศาสตร หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกต ิ

 

          ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548  (หลักสูตร 

นานาชาติ)  ภาคปกติ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา   

จํานวน 3 คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547  เมื่อวนัที ่30 ธันวาคม 

2547  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

(หลักสูตรนานาชาติ)  ภาคปกติ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
  4.19  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ป) 

        สาขาวชิาการสอนภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ   
 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2548   

(โครงการพิเศษเรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน)  เพื่อเขาศกึษาตามเงื่อนไขความรวมมือระหวาง 

มหาวิทยาลยับูรพา กับ Kanda University  ประเทศญี่ปุน   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2548    

จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา  40  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ 2548   

 ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  ใหคณะศึกษาศาสตรประสานงานเรื่องอาจารยผูสอนภาษาญี่ปุนจากมหาวทิยาลยัฮอกไกโด 

 
  4.20  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาการเดินเรือ 
          ฉบับป พ.ศ. 2546 
 

            วิทยาลยัการพาณิชยนาวีไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการเดนิเรือ ฉบับป พ.ศ. 2546  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเพิ่มรายวิชาเลือกเสรี 

เพื่อใหนิสิตมพีื้นฐานเพียงพอที่จะไปเรียนวิชาอื่นที่เกีย่วของ  จํานวน 1 รายวิชา  ดังนี ้

  1.  รายวิชา 908201 สถิตยศาสตรและกลศาสตรของแข็ง   3(3-0-6) 

          (Statics and Mechanics of Solids) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการเดนิเรือ ฉบับป พ.ศ. 2546 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป โดยขอใหสงเอกสาร จํานวน 5 ชุด และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.21  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา หลักสูตรใหม  
        พ.ศ. 2548  

 

          ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมวีัตถุประสงคของหลกัสูตร ดังนี ้

  แบบ 2(1)  ปริญญาตรีตอปริญญาเอก 

  1.  พัฒนาและผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรม และเปนผูนาํ 

ในดานการวจิยัเทคโนโลยกีารศึกษา การออกแบบและพัฒนางานเทคโนโลยกีารศกึษา การใช การจัดการ และ 

การออกแบบและพัฒนางาน 

  2.  พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการดานการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูที ่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและบริบทของสังคม และวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย 

  3.  พัฒนาทักษะการวิจัยทีน่ําไปสูการสรางองคความรูใหมในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือ 

องคความรูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวของ อันจะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

  แบบ 1(2)  ปริญญาโทตอปริญญาเอกแบบไมมีเรียนรายวิชาและ แบบ 2(2) ปริญญาโทตอ 

ปริญญาเอกแบบมีเรียนรายวิชา 

  1.  พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการดานการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูที ่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและบริบทของสังคม และวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย 

  3.  พัฒนาทักษะการวิจัยทีน่ําไปสูการสรางองคความรูใหมในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือ 

องคความรูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวของ อันจะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

  โครงสรางหลกัสูตร จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ประกอบดวย 

  (1)  แผนการเรียนแบบมีวทิยานพินธอยางเดียว  (แบบ 1(2)) 48 หนวยกิต 

  (2)  แผนการเรียนแบบมีรายวิชาและวทิยานพินธ 

       (2.1)  ปริญญาตรีตอปริญญาเอก  แบบ 2(1)   86 หนวยกิต 

       (2.2)  ปริญญาโทตอปริญญาเอก  แบบ 2(2)   54 หนวยกิต 

อนึ่ง กองแผนงานไดตรวจสอบแลว  พบวาคณะศึกษาศาสตรไดดําเนนิการบรรจุแผนฯ  

โครงการเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548  ไวใน 

แผนปฏิบัติการ ภายใตกรอบแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งถือวาเปนการขอปรับแผนฯ แลว 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 20 มกราคม  

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ดําเนนิการปรบัแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       ดังนี ้

       1.1  course work รายวชิา ไมควรเกิน 12 หนวยกิต  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทุน สกว.ดวย  

       1.2  ขอใหเพิ่มวชิาสถิติ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  

 
4.22  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 

 

          ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  จํานวน 11 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547  เมื่อวนัที ่30 ธันวาคม 

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.23  หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมยานยนต 
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548  

 

          ดวยวิทยาลัยพาณิชยศาสตรไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

การจัดการอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   โดยมวีัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี ้

  แผน ก แบบ ก(2) 

  1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรู ความสามารถ มีแนวคิดอยางเปนระบบ และมีวสัิยทัศนใน 

ดานการจัดการอุตสาหกรรมยานยนตใหมคุีณภาพในระดับสากล 

  2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคุีณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพและสงัคม 

  3.  เพื่อสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาการแกมหาบัณฑิตใหมีความสามารถประยกุตการใชการวิจัย 

ทางดานการจดัการอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อพฒันาระบบในการดําเนินการดานธรุกิจ 

  แผน ข 

  1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรู ความสามารถ มีแนวคิดอยางเปนระบบ และมีวสัิยทัศนใน 

ดานการจัดการอุตสาหกรรมยานยนตใหมคุีณภาพในระดับสากล 

  2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคุีณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพและสงัคม 

  3.  เพื่อสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาการแกมหาบัณฑิตใหรูจักวิธีการประยุกตใชวิธีการบริหาร 

ระบบทางดานการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อใชประโยชนในการดําเนินการดานธุรกจิไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  โครงสรางหลกัสูตร จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  39 หนวยกติ  ประกอบดวย 

  หมวด      ก  ข   

 วิชาบงัคับ      18 18 หนวยกิต 

 วิชาเลือกแทนวิทยานิพนธ    - 12 หนวยกิต 

 วิชาเลือกทัว่ไป      9 6 หนวยกิต 

 วิทยานิพนธ      12 - หนวยกิต 

 งานนพินธ      - 3 หนวยกิต 

  รวม      39 39 หนวยกิต 

 แผน ก   เปนแผนการศกึษาที่เนนการวิจัย  โดยมีการทําวทิยานพินธ  แบบ ก (2) 

  ทําวิทยานิพนธ  ซึง่มีคาเทยีบไดไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

 แผน ข เปนแผนการศกึษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ 
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อนึ่ง กองแผนงานไดตรวจสอบแลว  พบวาวทิยาลยัพาณิชยศาสตรไดดําเนินการบรรจุแผนฯ  

โครงการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัการอุตสาหกรรมยานยนต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 ไวในแผนปฏบัิติการ ภายใตกรอบแผนยทุธศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา ซึ่งถือวาเปนการขอปรบัแผนฯ แลว 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวยีนที่ ศธ 0528.17/ว 2983 ลงวนัที ่

19 ตุลาคม 2547  และคณะกรรมการบรหิารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 10/2547  เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ดําเนนิการปรบัแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       ดังนี ้

       1.1   ขอใหตรวจสอบความถกูตองของรูปแบบชือ่ปริญญา 

     1.2   ขอใหตรวจสอบรูปแบบการเขียนคุณวุฒิอาจารยประจาํและอาจารยพเิศษ 

    ใหเปนรูปแบบเดียวกนั 

       1.3 หนา 32 วชิา 461503 ขอใหทบทวนคําอธิบายรายวิชา 

       1.4   ขอใหตรวจสอบความถกูตองของหลกัสูตรใหละเอียดอีกครั้ง 

       1.5 ขอใหพิจารณาทบทวนการสอบ Comprehensive   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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4.24  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  
        สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ 

 

          ดวยวิทยาลัยพาณิชยศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ 

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548    

ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา  มีดังนี ้

1.  แผน ก  จํานวน 10 คน 

2.  แผน ข จํานวน 30 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวยีนที่ ศธ 0528.17/ว 2983 ลงวนัที ่

19 ตุลาคม 2547  และคณะกรรมการบรหิารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 10/2547  เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยขอใหสงเลม จาํนวน 5 เลม และ 

       บันทึกใสแผนดิสกเก็ต  
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1  ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  นัน้  เนื่องจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนงัสือมาขอใหมหาวทิยาลัย 

ระบุจํานวนหนวยกิตต่ําสุดหรือสูงสุดซึ่งนสิิตสามารถลงทะเบียนไดในแตละภาคการศึกษาใหชัดเจน  ในขอบังคบั 

มหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติใหบัณฑิตวทิยาลัยนํากลับไปพิจารณาทบทวนตอไป 
 

  5.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 2/2548  เปนวันองัคารที่ 26 เมษายน 2548  เวลา 13.30 น. เปนตนไป  ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 

อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

              (นายพชิิตร  มีพจนา) 

                 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

             ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  

 

                    (อาจารยอภิศักดิ์     ไชยโรจนวฒันา) 

          ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

         กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

     ผูตรวจรายงานการประชมุ 


