
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  3/2548 
วันอังคารที ่ 23  สิงหาคม  2548  เวลา  10.00  น. 

ณ หองประชมุ 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผูเขาประชมุ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัญฑา ผลิตวานนท   (แทน)  กรรมการ 

     (แทน) คณบดีบัณฑติวิทยาลัย     

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ    กรรมการ  

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

4.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 5.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

6.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช   กรรมการ 

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.  รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ ์  จิตรสถาพร   กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง    กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

10.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

11.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

        ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

12.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ    

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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13.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                   ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

14.  ศาสตราจารยธวชั   ปุณโณทก   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

        กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 15.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 16.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 17.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา เทียนไทย   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 18.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

19.  รองศาสตราจารยสุจินต  วิจิตรกาญจน   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

20.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชืน่   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

21.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 22.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 23.  อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวฒันา   กรรมการและเลขานุการ 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 24.  นายพิชิตร    มีพจนา    ผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 
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ผูลาประชมุ 
 1.  อธิการบด ี

2.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์     

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตํีาแหนงทางวชิาการเปนศาสตราจารย 

                 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 3.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน     

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
ผูเขารวมประชุม 

1.  นางสาววรรณา      แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

2.  นางจินตนา            เปลงปลั่ง  กองบริการการศึกษา 

 
ผูเขาชี้แจง 
 1.  อาจารยวรสิทธิ ์  กาญจนกิจเกษม  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2.  อาจารยวรณี   ตันกิติยานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 3.  อาจารยเจษฎา  สายใจ   คณะวิศวกรรมศาสตร 

 4.  อาจารยสมเสียง  จันทาส ี   คณะวิศวกรรมศาสตร 

 5.  ดร.อดิชัย   พรพรหมนิทร  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 6.  นางสาวธมนวรรณ  อรามเรืองกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 7.  ผศ.สุวรรณี   มหากายนนัท  คณะพยาบาลศาสตร 

 8.  ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์  ยศสมศักดิ์  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.05 น. 

 เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ  จงึมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  

เปนประธานทีป่ระชุมแทน 
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วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  1.1  รายวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 
             

           ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการไดพิจารณาโครงสรางรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 

ตลอดจนสาระสําคัญในรายวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกบักับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลยั 

บูรพา  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548  และวันที่ 14 มิถนุายน 2548  รวมทัง้การจัดประชุมระดมความคิด  

เร่ือง “การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศกึษาทัว่ไป พ.ศ. 2549”  รวมกับผูบริหารและคณาจารย เมื่อวันที่ 9  

พฤษภาคม 2548 และวันที ่27 พฤษภาคม 2548  

          ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่7/2548  เมื่อวนัที ่4  

กรกฎาคม 2548  ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

พ.ศ. 2549 และคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  เพื่อใหคณะ / วทิยาลยันํารายวชิาศกึษาทั่วไป 

ดังกลาวบรรจุไวในหลกัสูตร พ.ศ. 2549 ตอไป 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  โดยขอใหกองบริการการศึกษาปรับแก  ดังนี ้

  1.  ขอใหเพิ่มคําวา “และ” ระหวางคาํวา “ศัพทและโครงสราง” ในคําอธิบายรายวิชา  

     212209 การเขียนเพื่องานอาชพี  

  2.  ขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาทบทวน คําอธบิายรายวิชา 212209   

       ในคําวา “ระดับอนุเฉท”   

  3.  ขอใหคณะวิทยาศาสตรพิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชา 301101 การจัดการทรัพยากร 

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยขอใหเพิ่มวทิยากรใหม ๆ หรือนาโนเทคโนโลย ี

  4.  ขอใหเปลีย่นชื่อวิชาทางดาน ICT เปน “วิชาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2548 
        วันที่  26  เมษายน  2548 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวิชาการ    
ครั้งที่ 2/2548  วันที ่26 เมษายน 2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2548 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไมมี - 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการจัดการขนสงและโลจิสติกส  ฉบบัป พ.ศ. 2545 
 

          วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  

คือ เปนการเพิม่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  ทั้งหลักสูตรแผน ก และหลักสูตรแผน ข  เพื่อใหนิสิตสามารถเลือก 

เรียน ตามความสนใจไดกวางขวางยิง่ขึ้น  จํานวน 1 รายวิชา  ดังนี ้

  916675  การออกแบบและวางแผนการปฏิบัติการคลังสินคา   3(3-0-6) 

    Warehousing Operations Planning and Design 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที ่ 

23 มิถุนายน 2548 และคณะกรรมการบรหิารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 7/2548  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว    
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทักทวงตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสารจาํนวน 10 ฉบับ 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.2  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 ของมหาวทิยาลยั  และเกณฑระเบียบสภาวศิวกร   (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่10 สิงหาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 จํานวน 5 สาขาวิชา คือ 

         1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

         2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

         3.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

         4.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

         5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   เหตุผลในการปรับปรุง 

       1.2   วัตถุประสงค 

       1.3   สรุปประเด็นในการปรับปรุงแกไขหลัก ๆ  เชน วัตถุประสงคอะไร  ความสอดคลอง 

       กับรายวชิาใด 

  2.  ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตรวจสอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  3.  การนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยขอใหจัดทําเอกสารจํานวน 10 ชุด  

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.3  ราง นโยบายสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนสิิตนักศึกษาพิการ 
      ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
  

        สืบเนื่องจากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542  และกระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดใหสถาบนัอดุมศึกษาจัดระบบบริการชวยเหลือสําหรับ 

ผูพิการ นัน้  มหาวิทยาลัยบรูพาไดแตงตั้งคณะทํางานรางนโยบายสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับ 

นิสิตนักศกึษาพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา (คําสัง่มหาวทิยาลยับูรพาที่ 2383/2547 ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน  

2547)  ประกอบดวย คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานคณะทํางาน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  คณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทํางาน  และรองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คณะทํางานและ 

เลขานุการ  ซึง่ ขณะนี้ คณะทํางานฯ  ไดดําเนนิการจัดทาํรางนโยบายสงเสริมและพฒันาระบบบริการเพื่อรองรบั 

นิสิตนักศกึษาพิการของมหาวิทยาลัยบูรพาเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบรางนโยบายสงเสริมและพฒันาระบบบริการเพื่อรองรบั 

นิสิตนักศกึษาพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะทาํงานฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส หลกัสูตรใหม  
      พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548  ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติราชการแลว  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานการจัดการโลจิสติกส ตลอดจนเปนผูม ี

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานวชิาชพี 

  2.  เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในดานบริหารจัดการระบบโลจิสติกส ตลอดจนสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวของกบัโลจิสติกส 

  3.  เพื่อสนองความตองการกําลังคนดานโลจิสติกส ซึ่งเปนนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของรัฐบาล 

  โครงสรางหลกัสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    98  หนวยกิต 

       -  วิชาเฉพาะดาน    29  หนวยกิต 

       -  วิชาเอก     69  หนวยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

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

27 กรกฎาคม 2548    และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 8/2548  เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม  

2548   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามทึ่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

       1.1   รายวิชา 908441 วิธีวิจยัธุรกจิ  ขอใหปรับชือ่วิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง 

       1.2   รายวิชา 917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน  ขอใหปรับคําอธิบายรายวิชา 

ใหชัดเจนยิ่งขึน้ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส ไดเสนอเอกสารความพรอมการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548   

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 40 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ตามหนงัสือเวียนที่ ศธ  0528.16/ว 296 ลงวนัที ่ 

27 กรกฎาคม 2548  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 8/2548  เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
  4.6  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมั่นคง  
                          หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548 
 

         คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัรวมกบัสถาบนัวิชาการปองกนั 

ประเทศ  ไดเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง  หลกัสูตรใหม  

พ.ศ. 2548  ซึง่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปแลว  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

  แผน ก  แบบ ก(2) 

  1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรู ความสามารถในการวิจัยทางดานการจัดการทรัพยากร 

ความมัน่คง 

  2.  เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการจัดการทรัพยากรทีเ่กี่ยวของกับความมัน่คง  อันจะนําไปสู 

การสรางความเปนเลิศทางวิทยาการดานการจัดการทรัพยากรความมั่นคง 

  แผน ข 

  1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามสามารถประยุกตใชหลกัรัฐศาสตร ยทุธศาสตร และการจัดการ 

ทรัพยากรความมั่นคงในการวิเคราะห สังเคราะหตอปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น  และกาํหนดเปนทางเลือกที่เหมาะสม 

  2.  เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการจดัการทรัพยากรทีเ่กี่ยวของกับความมัน่คง อันจะนําไปสู 

การสรางความเปนเลิศทางวิทยาการดานการจัดการทรัพยากรความมั่นคง 

  โครงสรางหลกัสูตร   จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
      แผน ก แบบ ก(2)   แผน ข 
 หมวดวิชาแกน       9      9 หนวยกิต 
 หมวดวิชาบงัคับเฉพาะสาขา   12   12 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือก       6   12  หนวยกิต 
 หมวดวิทยานพินธและภาคนิพนธ   12      6 หนวยกิต 
    รวม   39   39 หนวยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่6/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 8/2548  เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง  

     หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

       1.1   ขอใหจัดรูปแบบใหม 

       1.2   รายวิชา 241513 ขอใหปรับชื่อวิชาเปน “ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ” 

       1.3   สําหรับรหัสวิชาที่ซ้าํซอนกับรายวิชาในหลกัสูตรเดิมใหคณะฯ ปรึกษา 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
  4.7  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมั่นคง หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ 
 

         คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัรวมกบัสถาบนัวิชาการปองกนั 

ประเทศ  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ   โดยจะเปดรับนสิิตตั้งแต 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2548   จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา 40 คน  แผน ก  จาํนวน 10 คน   

แผน ข  จํานวน 30 คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่6/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 8/2548  เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ  

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรความมัน่คง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
  4.8  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
 

                 คณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการปรับปรุง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  ประกอบกบัหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  คณะพยาบาลศาสตรจงึใหมกีาร 

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพิจารณาจากผลการประเมนิหลกัสูตร แนวโนมการพัฒนาของระบบสขุภาพและ 

วิชาชพีการพยาบาล  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ไดปรับปรุงทั้งหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังพิเศษ / 2548  เมือ่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่10 สิงหาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   

 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามทึ่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

       1.1   รายวิชา 106110 พุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพจิต  ใหปรับชื่อวิชา เปน 

   “ศาสนากับการดูแลสุขภาพจิต”  พรอมทัง้คําอธิบายรายวิชา 

       1.2   รายวิชา 106111 แบบแผนการเรียนรูทางการพยาบาล  ใหปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

เปน “Patterns of Learning in Nursing”   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.9  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของวิทยาลัยอัญมณ ี

 

                 วทิยาลัยอัญมณีไดเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  จํานวน  3  หลกัสูตร  คือ 

         1.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณแีละเครื่องประดบั  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549 เปนการปรับปรุงจากหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอัีญมณี และสาขาวิชาอัญมณี 

และเครื่องประดับ   

         2.  หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลกัสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. 2549  

         3.  หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2549 พรอมนี้ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยจะเปดนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา 2549  เปนตนไป  จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษา  20 คน 

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการ 

ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  (รายละเอยีดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่10 สิงหาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

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

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอญัมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

        2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง   

     พ.ศ. 2549  

    3.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบเครื่องประดับ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

4.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

  5.  การขอเปดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

       1.1   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

   1.1.1  ขอใหพจิารณาทบทวนชื่อสาขาวิชาวาควรจะใช สาขาวิชาการจัดการอัญมณี 

           และเครื่องประดับ 

1.1.2  รายวิชาภาษาจีน และรายวิชาภาษาญี่ปุน  ควรเปนรายวิชาเลอืกเสรี 

1.1.3  วชิาแกน  ควรมีหลกัสําคัญของการธุรกิจใหครบถวน 

       1.2   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบเครื่องประดับ   

   1.2.1  ขอใหปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนนลักษณะการออกแบบใหมากขึ้น 

   1.2.2  รายวิชาวาดเสนเบื้องตน 1 และวาดเสนเบื้องตน 2  ขอใหปรับคําอธิบายรายวชิา 

             ใหเหน็ความแตกตางของแตละวิชา 

   1.2.3  รายวิชาประวัติศาสตรศิลป  ขอใหปรับคําอธิบายรายวชิาใหเนนการออกแบบ 

             เครื่องประดับมากกวาภาพกวาง 

  2.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 4/2548  เปนวันองัคารที่ 25 ตุลาคม 2548  เวลา 10.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุม 903 ชัน้ 9 

อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชมุเปนเวลา 13.00 น.  

ในการประชมุคร้ังตอไป   

 

ปดประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 

             (นายพิชิตร    มีพจนา) 

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

          ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

                          ผูบันทกึการประชุม 

 

  

 

       (อาจารยอภิศักดิ์    ไชยโรจนวัฒนา) 

             ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

                 กรรมการและเลขานกุารสภาวิชาการ 

            ผูตรวจรายงานการประชมุ 


