รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 4/2548
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2548 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.เรณา
พงษเรืองพันธุ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ประทุม
มวงมี
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
4. อาจารยวิรัช
คารวะพิทยากุล
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
5. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.มนตรี
แยมกสิกร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ์
จิตรสถาพร
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รัตนสัจธรรม
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
8. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ
วุฒิพนั ธุชยั
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. รองศาสตราจารยเกษม
พิพัฒนปญญานุกุล
กรรมการ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11. ศาสตราจารยธวัช
ปุณโณทก
กรรมการ
คณาจารยประจําผูมีตาํ แหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-212. ศาสตราจารยบุญธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์
กรรมการ
คณาจารยประจําผูมีตาํ แหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย
กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
13. ศาสตราจารย ดร.เสนาะ
ติเยาว
กรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา
เทียนไทย
กรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิจิตรกาญจน
กรรมการ
15. รองศาสตราจารยสุจินต
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
16. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา บานชืน่
กรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
17. ศาสตราจารย ดร.สุทัศน
ยกสาน
กรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูลาประชุม
1. อธิการบดี
ทานตวณิช
2. รองศาสตราจารยทัศนีย
ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. รองศาสตราจารยสุชาติ
เถาทอง
ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. รองศาสตราจารย ดร.วรรณี
เดียวอิศเรศ
ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. ศาสตราจารย ดร.พจน
สะเพียรชัย
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี
เสาวคนธ
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
7. ศาสตราจารย ดร.มนุวดี
หังสพฤกษ
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-38. ศาสตราจารย ดร.วัลลภ
สุระกําพลธร
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. อาจารยอภิศักดิ์
ไชยโรจนวฒ
ั นา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
10. นายพิชิตร
มีพจนา
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาววรรณา

แนบเชย

กองบริการการศึกษา

ผูเขาชี้แจง
1. รศ.ดร.คเชนทร
2. อาจารยพชั รี
3. รศ.มีชัย
4. อาจารยศภุ สิทธิ์
5. อาจารยดารณี
6. อาจารยสมุ ิตร
7. ผศ.ดร.สุนนั ทา
8. อาจารยศานติ
9. อาจารยสญ
ั ชัย
10. รศ.ภรดี
11. อาจารยกฤษฎา
12. ผศ.ดร.สันติพงษ

เฉลิมวัฒน
วงษเกษม
วรสายัณห
เลิศบัวสิน
โชติกันตะ
คุณเจตน
โอศิริ
เดชคํารณ
เอื้อศิลป
พันธุภากร
แสงสืบชาติ
ปลั่งสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.
เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
เปนประธานทีป่ ระชุมแทน

-4วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2547

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2547
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปการศึกษา 2547 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ภาคบาย ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548
ไดมีมติเปนเอกฉันททูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2547 แด
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
และมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. รองศาสตราจารยเพ็ญแข วัจนสุนทร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
สําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในปการศึกษานี้ มีผูสาํ เร็จการศึกษาจากคณะ / วิทยาลัย
ตาง ๆ ทัง้ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวนทัง้ สิ้น 4,707 คน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดวันซอมยอย ซอมใหญ ตามกําหนดการ ดังนี้
ซอมยอย
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2548 เวลา 07.00 น. เปนตนไป
ซอมใหญ
วันที่ 4 ธันวาคม 2548 ปฏิบัติเหมือนวันจริง
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ธันวาคม 2548 ภาคบาย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-5วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2548
วันที่ 23 สิงหาคม 2548

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2548
วันที่ 23 สิงหาคม 2548 ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2548
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอใหแกไข หนา 13 ขอ 1 เปลี่ยนขอความ
จาก “วิทยาลัย” เปน “คณะพยาบาลศาสตร”

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
แผน ก
1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี
และวิธีการทางสถิติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหและวิจัยไดถูกตอง
2. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการใหคําปรึกษาและถายทอดความรูทางวิชาการ
ทางสถิติได
3. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูดานวิชาการทางสถิติเพียงพอที่จะนําความรูที่ไดไปพัฒนางานที่
เกี่ยวของและศึกษาตอในระดับสูงได
4. เพื่อสงเสริมการคนควาและการวิจยั ทางดานสถิตแิ ละสถิติประยุกต เพื่อสรางองคความรูใหม
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ

-6แผน ข
1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี
และวิธีการทางสถิติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหและวิจัยไดถูกตอง
2. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการใหคําปรึกษาและถายทอดความรูทางวิชาการ
ทางสถิติได
3. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูดานวิชาการทางสถิติเพียงพอที่จะนําความรูที่ไดไปพัฒนางานที่
เกี่ยวของและศึกษาตอในระดับสูงได
4. เพื่อสงเสริมการคนควาและการวิจยั ทางดานสถิตแิ ละสถิติประยุกต เพื่อพัฒนางานในสาขาวิชา
ตาง ๆ ทัง้ ทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
โครงสรางหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
14 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
14 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
งานนิพนธ
6 หนวยกิต
(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ไดให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว

-7ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค แผน ก ขอ 4.2.2 และแผน ข ขอ 4.3.4
1.2 เพิ่มอาจารยพิเศษ
1.3 เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย
1.4 เพิ่มขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ
1.5 ตรวจสอบความถูกตองของชื่ออาจารย
1.6 วิชาการประกันภัย ขอใหปรับเปน “สถิติการประกันภัย” เพื่อใหสื่อกับชื่อสาขาวิชา
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.2 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยจะเปดรับนิสติ
ตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รบั เขาศึกษา แผน ก จํานวน 6 คนในปแรก ปตอ ๆ ไป 10 คน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ไดให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว

-8ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 หนา 5 ขอ 5 ความพรอมดานหองสมุด ใหเนนการวิจยั ทางดานสถิติใหมาก
1.2 เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยใหเพิม่ ของอาจารยพิเศษดวย
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการปรับปรุงใหม
ตลอดจนสามปที่ผานมาของการใชหลักสูตร วิทยาลัยไดมีการประเมินความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ รวม
ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ดังนัน้ จึงสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว
(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน

-94.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป โดยในปการศึกษา 2549 จะเปนปทมี่ ี
การใชหลักสูตรปรับปรุงเกือบทั้งหมดหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิง่ วิชาศึกษาทัว่ ไปจะมีการปรับปรุงใหม
ตลอดจนสามปที่ผานมาของการใชหลักสูตร วิทยาลัยไดมีการประเมินความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ รวม
ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ดังนัน้ จึงสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว
(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน

-104.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศิลปกรรมศาสตร
ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. สาขาวิชาจิตรกรรม
2. สาขาวิชาภาพพิมพ
3. สาขาวิชานิเทศศิลป
4. สาขาวิชาเซรามิกส
5. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรและศิลปะการแสดง
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปใหเหมาะสม
3. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน ทัศนศิลป และวิชาเอก
4. เพื่อปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
5. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีเพื่อความเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. สาขาวิชาจิตรกรรม
2. สาขาวิชาภาพพิมพ
3. สาขาวิชานิเทศศิลป
4. สาขาวิชาเซรามิกส
5. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรและศิลปะการแสดง
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)

-11มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. สาขาวิชาจิตรกรรม เห็นชอบในหลักการ
2. สาขาวิชาภาพพิมพ เห็นชอบในหลักการ
3. สาขาวิชานิเทศศิลป เห็นชอบในหลักการ
4. สาขาวิชาเซรามิกส เห็นชอบในหลักการ
5. สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะศิลปกรรมศาสตร ปรับแก
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
5.1 Review ชื่อวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใหถูกตองและสอดคลองกัน
5.2 ชื่อวิชาวิทยานิพนธใหเปลี่ยน “ศิลปะนิพนธ”
5.3 ขอใหพิจารณาทบทวน หนา 77 วิชาฝกปฏิบัติการแสดงและกํากับการแสดง มีขอสังเกต
ดังนี้ เปนวิชา Practicum มีทฤษฎีมากไป หรือปฏิบัตินอยไป หรือไม
6. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ใหมกี ารปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549 ประกอบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549 คณะพยาบาลศาสตรจึงใหมี
การปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพิจารณาจากผลการประเมินหลักสูตร แนวโนมการพัฒนาของระบบสุขภาพและ
วิชาชีพการพยาบาล การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงทั้งหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ /2548 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-12ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับ
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
38
- วิชาเอกบังคับ
34
- วิชาเอกเลือก
26
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-13ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแกตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอใหปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.2 ขอใหตรวจสอบคําวา “อิเล็กทรอนิกส” กับ “อินเตอรเน็ท” เขียนใหตรงกันทุกแหง
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ซึ่งบรรจุอยูใ นแผนปฏิบัติราชการแลว โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางทฤษฎี และปฏิบัติในงานทางชีววิทยาประยุกตดานการปรับปรุงพันธุพชื ที่เปน
ผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
50
- วิชาเอกบังคับ
31
- วิชาเอกเลือก
17
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-14ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแกตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอใหพิจารณาทบทวนเปลีย่ นชื่อสาขาวิชาเปน “พฤกษศาสตรประยุกต” หรือ “พืชศาสตร”
หรือที่เกีย่ วของกับการเกษตร
1.2 หนา 2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอใหปรับเปน “ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
1.3 หนา 11 ชื่อวิชา วิทยาศาสตรทางดิน ขอใหพิจารณาทบทวนเปลี่ยนเปน “ปฐพีวทิ ยา”
1.4 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในรายวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพนอกเหนือจากวิชาบังคับให
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง
1.5 หนา 30 วิชา 282404 ชื่อภาษาอังกฤษ Currented Topic แกไขเปน Current Topic
1.6 ขอใหปรับชื่อวิชาใหสอดคลองกับสาขาวิชาที่เปลีย่ นใหม
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.9 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
โดยจะเปดรับนิสิต ตัง้ แตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 30 คน ภาคปกติ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-15ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหปรับแกใหสอดคลองกับหลักสูตร
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.10 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ซึง่ บรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการแลว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่เปนผูทมี่ ีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารทีแ่ นบ)
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
40
- วิชาเอกบังคับ
34
- วิชาเอกเลือก
24
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-16ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแกตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอให ลดวิชาเลือก เพิม่ วิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 1 วิชา คือ
วิชา Production and Operation Management โดยไมเพิ่มหนวยกิต
1.2 ขอใหพิจารณาทบทวนปรับลดจํานวนหนวยกิตป 1 และป 2 ในแผนการศึกษา
โดยเกลี่ยใหเทา ๆ กันทุกชัน้ ป
1.3 ขอใหปรับแกคุณสมบัติผูเขาศึกษา โดยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
1.4 หนา 23 วิชาการสื่อสารขอมูลฯ คําอธิบายรายวิชายาวมากเกินไป
1.5 หนา 32 ขอใหตรวจสอบความถูกตองของจํานวนชัว่ โมงในวงเล็บ ของวิชาสหกิจศึกษา
1.6 กรณีที่มีบุรพวิชา ขอใหใสรหัสวิชา แทน ชือ่ วิชา
1.7 หนา 33 knowledge base ตองมีตัว d หรือไม
1.8 ขอสังเกต ขอใหทบทวนคําอธิบายรายวิชาของทุกวิชาที่ยาวมาก ปรับใหสั้นลง
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.11 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
โดยจะเปดรับนิสิต ตัง้ แตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 60 คน (รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว

-17ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.12 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
ดวยวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬาไดเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 จํานวน 3 หลักสูตร

ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ใหเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยบูรพาและปรับปรุงรายวิชาใหทนั สมัยและทันการ
เปลี่ยนแปลงดานวิชาการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกายและกีฬาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยบูรพาและปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยและทันการเปลีย่ นแปลงดานวิชาการ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยบูรพาและปรับปรุงรายวิชาใหทนั สมัยและทันการเปลี่ยนแปลงดานวิชาการ (รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมือ่ วันที่ 9 กันยายน
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว

-18ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกายและกีฬาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
4. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหวทิ ยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬาปรับแกตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอใหปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวิทยาศาสตร

ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
จํานวน 12 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว
(2) เพื่อปรับโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(3) เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเี นื้อหาซ้ําซอนกันและรายวิชาที่มีเนื้อหารวมกันไดแบบบูรณาการ
(4) เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และ
วิชาเอก ใหทนั สมัยและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ ตรงตามความ
ตองการบัณฑิตของสังคม

-192. สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว
(2) เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเี นื้อหาซ้ําซอนกันและรายวิชาที่มีเนื้อหารวมกันไดแบบบูรณาการ
(4) เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนั สมัย
สอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
รวมทัง้ ใหไดบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2547
(2) เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัย
(3) เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเี นื้อหาซ้ําซอนและรายวิชาทีม่ ีเนื้อหารวมกันไดแบบบูรณาการ
ทําใหหลักสูตรมีโครงสรางของจํานวนหนวยกิตนอยลง
(4) เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนั สมัย
และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ ตรงตามความตองการของสังคม
อนึ่ง ในปจจุบันประเทศไทยยังขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานที่ผลิตบุคลากรที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีชวี ภาพใหกับสวนราชการและภาคเอกชนตาง ๆ
4. สาขาวิชาฟสิกส โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว
(2) เพื่อปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(3) เพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(4) เพื่อเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน
(5) เพื่อปรับปรุงและแกไขเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเฉพาะ
ใหทนั สมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ รวมทัง้ ตรงตามความตองการบัณฑิตของสังคม

-205. สาขาวิชาวาริชศาสตร โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2547 แตตองมีการปรับปรุงและแกไขเพื่อใหมี
ความสมบูรณทันสมัยและมีความหลากหลายในเนือ้ หามากขึ้น
(2) เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ ไปใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) เพื่อปรับเนื้อหาวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอกใหทนั สมัย และมีคุณภาพ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้งตรงตามความตองการของสังคมและผูใชบัณฑิต
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว
(2) เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2548 ของทบวงมหาวิทยาลัย
(3) เพื่อปรับรวมรายวิชาทีม่ ีเนื้อหาซ้าํ ซอนกันและรายวิชาที่มเี นื้อหารวมกันไดแบบบูรณาการ
ทําใหหลักสูตรมีโครงสรางของจํานวนหนวยกิตลดลง
(4) เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนั สมัย
และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ ตรงตามความตองการบัณฑิตของสังคม
7. สาขาวิชาสถิติ โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว
(2) เพื่อปรับโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(3) เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเี นื้อหาซ้ําซอนกันและรายวิชาที่มีเนื้อหารวมกันไดแบบบูรณาการ
(4) เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และ
วิชาเอก ใหทนั สมัยและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ ตรงตามความ
ตองการบัณฑิตของสังคม
8. สาขาวิชาชีวเคมี
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว

-21ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ของคณะวิทยาศาสตร ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร
2. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาฟสิกส
5. สาขาวิชาวาริชศาสตร
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
7. สาขาวิชาสถิติ
8. สาขาวิชาชีวเคมี
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
10. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ขอใหคณะวิทยาศาสตร นํากลับไปพิจารณาทบทวน ดังนี้
1.1 ปรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปใหถูกตอง
1.2 หมวดวิชาแกนทีห่ ลากหลาย ควรอยูในภาพที่ใกลเคียงกัน
1.3 วิชาบางวิชาควรเพิ่มเนื้อหาสาระในคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนยิ่งขึน้
1.4 สาขาวิชาที่เปดวิชาฟสกิ สและแคลคูลัสไมเทากัน
2. เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํ เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน จากนัน้ ใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต
จํานวน 1 แผน

-224.14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ดวยขณะนี้บุคลากรในหนวยงานราชการไดมีการตืน่ ตัวในระบบการทํางานที่รวดเร็ว และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ภายใตนโยบายรัฐบาลปจจุบัน ดังนัน้ หนวยงานราชการภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการพัฒนาขาราชการ (กพร.) จึงตองการพัฒนามุมมองระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานบุคลากร
ของภาครัฐ โดยการนําหลักแนวทางการบริหารเชิงธุรกิจเขาใชในการกําหนดนโยบาย รูปแบบการปฏิบัติงานและ
วัดผลการทํางาน จึงไดแสวงหาพันธมิตรในการเปดสอนหลักสูตรการจัดการสาธารณะ ดังนั้น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงรวมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จึงไดทาํ ความรวมมือ
ทางวิชาการ ในการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ทัง้ นี้ ไดรับความ
เห็นชอบความรวมมือดังกลาว โดยประธานมูลนิธิพฒ
ั นาประสิทธิภาพในราชการ (เลขาธิการ ก.พ. คนปจจุบนั )
ไดใหเกียรติลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการครั้งนี้
กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
ประกอบดวย 3 กลุม คือ
1. กลุม องคกรขาราชการแปรรูป
2. กลุม ขาราชการในระบบ
3. กลุม ประชาชนทั่วไป
ดังนัน้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพามีความพรอมในการเปดหลักสูตรดังกลาว
ซึ่งหลักสูตรดังกลาไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยบูรพาแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548
ไดรับทราบเรียบรอยแลว และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว

-23ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหวทิ ยาลัยพาณิชยศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ
ดังนี้
1.1 ขอใหปรับ Format ผลงานอาจารย
1.2 ขอใหพิจารณาทบทวนเลือกคําใดคําหนึง่ ระหวาง การบริหาร กับ การจัดการ
โดยใหสอดคลองกันทุกวิชา
1.3 ความเปนปจจุบันของตําแหนงตาง ๆ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.15 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ

ดวยวิทยาลัยพาณิชยศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ภาคพิเศษ โดยจะเปดรับนิสติ ตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาศึกษา 40 คน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548
ไดรับทราบเรียบรอยแลว และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว

-24ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549

ตามที่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน
เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป ดังนัน้ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
รางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางดานการแพทยแผนไทยประยุกตใหมีความรู ทักษะ และพัฒนา
องคความรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถ และมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาคนควาวิจยั โดยสามารถประยุกตทฤษฎีทางดาน
การแพทยแผนไทยสูก ารปฏิบัติได และใชผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสงั คมทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต
และผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
ซึ่งขณะนี้ไดสง หลักสูตรดังกลาวไปใหกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการรับรองหลักสูตร
การแพทยแผนไทยประยุกต ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
53
- วิชาชีพ
46
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

-25ทั้งนี้ คณะทํางานรางหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหจัดตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ปรับแกตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอใหปรับ Format ผลงานทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย ลงใหตรงที่
1.2 กรณีอาจารยพิเศษไมจบปริญญาตรี ขอใหตัดออก
1.3 หนา 12 ขอ 15.2 ขอใหใสชื่อวารสารใหชดั เจน และเพิม่ หนังสือ ตําราใหมากยิง่ ขึ้น
1.4 ขอใหพิจารณาทบทวนหมวดวิชาเลือกเสรี ควรมีวิชาเลือกทางดานบริหารธุรกิจใหนสิ ิต
ไดเลือกเรียนดวย
1.5 ขอใหพิจารณาทบทวนจํานวนหนวยกิต ชือ่ วิชา และ content ในรายวิชาทางดาน
ผดุงครรภ และ BMC ทําอยางไรใหอานแลวไมเขาใจผิดวาเปนเวชปฏิบัติ
1.6 ขอใหพิจารณาปรับชื่อวิชา “การดูแลรักษาเบื้องตน” เปน “การรักษาทางยาเบื้องตน”
1.7 ขอใหปรับชื่อวิชา เนื้อหา และจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ
ใหสอดคลองกับชื่อวิชาปฏิบัติการ
1.8 คําอธิบายรายวิชา 651011 คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายทางการแพทย
ขอใหปรับขอความ “พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 มงคล 38” เปน “ศีลธรรม”
1.9 คําอธิบายรายวิชา 651012 มานุษยวิทยาทางการแพทย ขอใหเพิ่มคําวา “วัฒนธรรม”
ระหวางขอความ “ปจจัย กลไก วัฒนธรรม และกระบวนการตาง ๆ “ เนือ่ งจาก
เปน Medical Anthropology
1.10 คําอธิบายรายวิชา 651107 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 1 ขอใหปรับขอความ
จาก “จรรยาบรรณและศีลในการนวด” เปน “ศีลธรรม จรรยาบรรณ”
1.11 คําอธิบายรายวิชาที่มีคําวา “ศึกษา” ขอใหตัดออกทั้งหมด
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน

-264.17 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ดวยจัดตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ไดเสนอเอกสารความพรอมในการ
ขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 50 คน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะทํางานรางหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการขนสงและโลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
ก. หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
ค. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต

-27แผน ข
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2548 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.19 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ โดยทีห่ ลักสูตร
ปรับปรุงฉบับนี้ไดดําเนินการสอนมาเปนเวลาสองป และมีนิสิตสําเร็จการศึกษาไปแลวหนึ่งรุน จากการติดตามผล
บัณฑิตที่จบการศึกษาพบวา มีเนื้อหาและรายวิชาที่ควรปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความตองการบัณฑิต
ของตลาดแรงงานดานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการประกอบกับมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใชในปการศึกษา 2549 ดังนั้นจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ธุรกิจพาณิชยนาวี (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)

-28โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 73 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
54 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
44
- วิชาเลือก
10
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.20 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของคณะศึกษาศาสตร
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. หลักสูตร 5 ป จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
1.2 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
1.3 สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต
1.4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตร 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

-293. หลักสูตรตอเนื่อง จํานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0528.09/ว 957 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ดังนี้
1.1 หลักสูตร 5 ป จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1.1.1 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
1.1.2 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
1.1.3 สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต
1.1.4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.2 หลักสูตร 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
1.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3 หลักสูตรตอเนื่อง จํานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)

-30มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร และ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
ขอใหคณะศึกษาศาสตรจัด workshop รวมกับคณะวิทยาศาสตร โดยมีผูแทนจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ จํานวน 3 ทาน รวมเปนที่ปรึกษา คือ
1.1 ผูอาํ นวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
1.2 รศ.ดร.อรุณี เทิดเทพพิทกั ษ
1.3 รศ.ดร.วีรพงศ วุฒพิ ันธุช ัย
2. สาขาวิชานาฎยสังคีต เห็นชอบในหลักการ
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เห็นชอบในหลักการ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (4 ป) เห็นชอบในหลักการ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ตอเนื่อง) เห็นชอบในหลักการ
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ตอเนื่อง) เห็นชอบในหลักการ
7. สําหรับสาขาวิชาที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการแลว ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต
จํานวน 1 แผน
4.21 การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เปน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546

ตามที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติใหจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 โดยหลักสูตรไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ใหเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2546 และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546
ซึ่งหลักสูตรทีส่ ภาการพยาบาลอนุมัตนิ ั้น ไดอนุมัติตามโครงสรางเนื้อหาสอดคลองและครอบคลุมการศึกษา เพื่อพัฒนา
พยาบาลใหมคี วามรูความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน และจากมติที่ประชุมผูบ ริหารสถาบัน
การศึกษาพยาบาล เรื่อง ทิศทางการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ วันที่ 30-31
สิงหาคม 2548 เห็นสมควรใหหลักสูตรทีจ่ ัดการศึกษาในสถาบันตาง ๆ ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ใชชื่อสาขาวา
“การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน” เพื่อความเปนเอกภาพในการจัดการศึกษาและเปาหมายการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบ
สนองตอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ดังนัน้ ภาควิชาการพยาบาลชุมชนจึงขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 เปน

-31“หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546”
โดยโครงสรางเนื้อหาในหลักสูตรเหมือนเดิม และมีผลยอนหลังในการระบุสาขาวิชาแกนิสิตที่รับเขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เปน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.22 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ดาน
รัฐประศาสนศาสตร สาขาการปกครองทองถิ่น กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 แหง ที่เขารวมโครงการฯ ไดแก
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และใหความเห็นชอบกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย จํานวน 18 แหง เสนอรางหลักสูตร
เหมือนกับหลักสูตรกลาง จํานวน 120 หนวยกิต
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สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจึงขอใหปรับรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรกลาง ดังนี้
1. ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เสนอมา 31 หนวยกิต ใหเหลือ 30 หนวยกิต
2. ปรับหมวดวิชาเสรีที่เสนอมา 5 หนวยกิต ใหเปน 6 หนวยกิต
โดยขอใหมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรตามแนวทางดังกลาวแลวใหถอื วาอนุมัติในหลักการ โดยใหมหาวิทยาลัยบูรพา
สงรางหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวมาใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ และมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรตามขั้นตอนและวิธกี ารของมหาวิทยาลัยไปพรอมกันได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ไดใหความเห็นชอบใหกําหนดคาใชจายในการศึกษา
ตามหลักสูตร เปนปละ 33,000 บาท โดยแบงเปนคาเลาเรียน 30,000 บาท และคาธรรมเนียม 3,000 บาท ระยะ
เวลาศึกษาไมเกิน 3 ป
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามมติของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ พรอมทั้งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จ
ภายใน 31 ตุลาคม 2548 โดยมีกําหนดการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการฯ ในวันที่
14 พฤศจิกายน 2548
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ
ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะ ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ที่สนองความตองการ
และแกไขปญหาของทองถิ่น
2. มีความสามารถแสวงหาและจัดการความรูเพื่อพัฒนาสังคมไดเทาทันสภาวการณ
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการการบริหารจัดการที่ดี และดํารงตน
อยูในสังคมไดอยางเหมาะสม
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต *
(* ปรับแกตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กําหนดไว)
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
84 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

-33ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
2. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
4.23 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ

ดวยภาควิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอม
ในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2548 จํานวนนิสติ
ที่รับเขาศึกษา 100 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด
พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน
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เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2548

ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2548 เปนวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 903 ชั้น 9
อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 17.40 น.

(นางสาววรรณา แนบเชย)
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผูบนั ทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

