
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  4/2548 
วันอังคารที ่ 20  ตุลาคม  2548  เวลา  13.00  น. 

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

ผูเขาประชมุ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี    กรรมการ 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั     

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ    กรรมการ  

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

4.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี   แยมกสิกร   (แทน) กรรมการ 

      (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

6.  รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ ์  จิตรสถาพร   กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

8.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

10.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                   ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

11.  ศาสตราจารยธวชั   ปุณโณทก   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

        กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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12.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

                    กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 13.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 14.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา เทียนไทย   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

15.  รองศาสตราจารยสุจินต  วิจิตรกาญจน   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

16.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชืน่   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

17.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
ผูลาประชมุ 
 1.  อธิการบด ี

2.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช    

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง       

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ    

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 5.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 6.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

7.  ศาสตราจารย ดร.มนุวด ี  หังสพฤกษ    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 8.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 9.  อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวฒันา    

      ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ   

 10.  นายพิชิตร    มีพจนา     

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

 
ผูเขารวมประชุม 

1.  นางสาววรรณา      แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

 
ผูเขาชี้แจง 
 1.  รศ.ดร.คเชนทร  เฉลิมวัฒน  คณะวิทยาศาสตร 

2.  อาจารยพชัรี   วงษเกษม  คณะวิทยาศาสตร 

 3.  รศ.มชีัย   วรสายัณห  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

 4.  อาจารยศุภสิทธิ ์  เลิศบัวสิน  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

 5.  อาจารยดารณี  โชติกันตะ  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 6.  อาจารยสุมิตร  คุณเจตน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 7.  ผศ.ดร.สุนนัทา   โอศิริ   คณะสาธารณสุขศาสตร 

 8.  อาจารยศานต ิ  เดชคํารณ  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 9.  อาจารยสัญชัย  เอื้อศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 10.  รศ.ภรดี   พันธุภากร  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 11.  อาจารยกฤษฎา  แสงสืบชาต ิ  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 12.  ผศ.ดร.สันติพงษ  ปล่ังสุวรรณ  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา 

  

เร่ิมประชุมเวลา 13.10 น. 

 เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ  จงึมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  

เปนประธานทีป่ระชมุแทน 
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วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1  พิธพีระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปการศกึษา 2547  
 

            ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2547 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศกึาจากมหาวทิยาลยับูรพา  

ประจําปการศึกษา 2547  ในวนัที ่6 ธนัวาคม 2548 ภาคบาย ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวทิยาลัยบูรพา  

บางแสน จงัหวัดชลบุรี    โดยสภามหาวทิยาลัยบูรพา ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 23 กนัยายน 2548  

ไดมีมติเปนเอกฉันททูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ประจําปการศึกษา 2547  แด 

  1.  สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกุมาร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย 

  2.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กติติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  3.  สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี 

บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี   

และมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑติกิตติมศักดิ์ แก 

  1.  นายบุญเกยีรติ  โชควฒันา  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  2.  รองศาสตราจารยเพ็ญแข  วจันสนุทร  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาภาษาไทย 

  สําหรับพธิีพระราชทานปรญิญาบัตรฯ ในปการศึกษานี้ มีผูสําเร็จการศึกษาจากคณะ / วทิยาลยั 

ตาง ๆ ทัง้ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  จํานวนทัง้สิ้น 4,707 คน 

  มหาวิทยาลยัไดกําหนดวนัซอมยอย ซอมใหญ ตามกําหนดการ ดังนี ้

  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   

 



-5- 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2548 
        วันที่  23  สิงหาคม  2548 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่3/2548 

วันที ่23 สิงหาคม 2548  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2548 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอใหแกไข หนา 13  ขอ 1  เปลี่ยนขอความ 

จาก “วทิยาลยั” เปน “คณะพยาบาลศาสตร” 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

 

4.1  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมวีัตถุประสงค ดังนี ้

  แผน ก 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรในระดบัวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี 

และวิธีการทางสถิติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหและวิจัยไดถูกตอง 

  2.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการใหคําปรึกษาและถายทอดความรูทางวิชาการ 

ทางสถิติได 

  3.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูดานวิชาการทางสถิติเพยีงพอที่จะนําความรูที่ไดไปพัฒนางานที ่

เกี่ยวของและศึกษาตอในระดับสูงได 

  4.  เพื่อสงเสรมิการคนควาและการวิจยัทางดานสถิติและสถิติประยุกต เพื่อสรางองคความรูใหม 

หรือเทคโนโลยีใหม ๆ  
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  แผน ข 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรในระดบัวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี 

และวิธีการทางสถิติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหและวิจัยไดถูกตอง 

  2.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการใหคําปรึกษาและถายทอดความรูทางวิชาการ 

ทางสถิติได 

  3.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูดานวิชาการทางสถิติเพยีงพอที่จะนําความรูที่ไดไปพัฒนางานที ่

เกี่ยวของและศึกษาตอในระดับสูงได 

  4.  เพื่อสงเสรมิการคนควาและการวิจยัทางดานสถิติและสถิติประยุกต เพื่อพฒันางานในสาขาวิชา 

ตาง ๆ ทัง้ทางดานวทิยาศาสตรและสังคมศาสตร 

  โครงสรางหลกัสูตร ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  38  หนวยกิต 

  แผน ก  แบบ ก(2) 

  หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไมนับหนวยกติ 

  หมวดวิชาบงัคับ      14  หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

  วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 

  แผน ข 

  หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไมนับหนวยกติ 

  หมวดวิชาบงัคับ      14  หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 

  งานนพินธ         6  หนวยกิต 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่3/2548  เมื่อวันที ่17 มีนาคม  

2548  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 9/2548 เมื่อวนัที ่12 กันยายน 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1  พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค แผน ก ขอ 4.2.2  และแผน ข ขอ 4.3.4  

       1.2  เพิ่มอาจารยพิเศษ 

       1.3  เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย 

       1.4  เพิ่มขอบังคับมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ 

       1.5  ตรวจสอบความถกูตองของชื่ออาจารย 

       1.6  วิชาการประกันภัย ขอใหปรับเปน “สถิติการประกันภัย”  เพื่อใหส่ือกับชื่อสาขาวิชา 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
      สาขาวิชาสถิติ หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยจะเปดรับนิสิต 

ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา แผน ก  จํานวน 6 คนในปแรก  ปตอ ๆ ไป 10 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่3/2548  เมื่อวันที ่17 มีนาคม  

2548  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 9/2548 เมื่อวนัที ่12 กันยายน 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1  หนา 5 ขอ 5 ความพรอมดานหองสมุด ใหเนนการวิจยัทางดานสถิติใหมาก  

       1.2  เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยใหเพิม่ของอาจารยพิเศษดวย 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.3  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาการเดินเรือ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลยับูรพา กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการปรับปรุงใหม 

ตลอดจนสามปที่ผานมาของการใชหลักสตูร  วทิยาลยัไดมีการประเมนิความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ รวม 

ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยมีีการพฒันาอยูตลอดเวลา  ดังนัน้จึงสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่9/2548 เมื่อวันที ่12 กันยายน 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 
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4.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมพาณชิยนาว ี
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  

ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยบูรพา จะมกีารปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป  โดยในปการศึกษา 2549  จะเปนปทีม่ ี

การใชหลกัสูตรปรับปรุงเกือบทั้งหมดหลักสูตร  โดยเฉพาะอยางยิง่วชิาศึกษาทัว่ไปจะมีการปรับปรุงใหม 

ตลอดจนสามปที่ผานมาของการใชหลักสตูร  วทิยาลยัไดมีการประเมนิความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ รวม 

ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยมีีการพฒันาอยูตลอดเวลา  ดังนัน้จึงสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที ่2/2548  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่9/2548 เมื่อวันที ่12 กันยายน 2548   ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  

      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 
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4.5  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

                  ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549  ดังนี ้

        1.  สาขาวชิาจิตรกรรม 

        2.  สาขาวชิาภาพพิมพ 

        3.  สาขาวชิานิเทศศิลป 

        4.  สาขาวชิาเซรามกิส 

        5.  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรและศิลปะการแสดง 

  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง ดังนี ้

  1.  เพื่อปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  2.  เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหเหมาะสม 

  3.  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน  ทัศนศลิป และวิชาเอก 

  4.  เพื่อปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ 

  5.  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีเพื่อความเหมาะสม 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่9/2548 เมื่อวันที ่12 กันยายน 2548   ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

        1.  สาขาวชิาจิตรกรรม 

        2.  สาขาวชิาภาพพิมพ 

        3.  สาขาวชิานิเทศศิลป 

        4.  สาขาวชิาเซรามกิส 

        5.  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรและศิลปะการแสดง 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  สาขาวิชาจิตรกรรม  เหน็ชอบในหลักการ 

  2.  สาขาวิชาภาพพมิพ  เหน็ชอบในหลักการ 

  3.  สาขาวิชานิเทศศิลป  เหน็ชอบในหลักการ 

  4.  สาขาวิชาเซรามิกส  เห็นชอบในหลกัการ 

  5.  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  เห็นชอบในหลกัการ โดยขอใหคณะศิลปกรรมศาสตร ปรับแก 

       ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       5.1   Review ชื่อวิชาภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ ใหถูกตองและสอดคลองกัน 

       5.2   ชื่อวิชาวิทยานพินธใหเปลี่ยน “ศิลปะนิพนธ”  

       5.3   ขอใหพิจารณาทบทวน หนา 77 วิชาฝกปฏิบัติการแสดงและกํากับการแสดง มีขอสังเกต  

ดังนี้  เปนวิชา Practicum มีทฤษฎีมากไป หรือปฏิบัตินอยไป หรือไม  

  6.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.6  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

          ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรตอเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั 

ที่ใหมกีารปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  ประกอบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549  คณะพยาบาลศาสตรจึงใหมี 

การปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพิจารณาจากผลการประเมินหลกัสูตร แนวโนมการพฒันาของระบบสุขภาพและ 

วิชาชพีการพยาบาล  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ไดปรับปรุงทั้งหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังพิเศษ /2548  เมือ่วันที่ 29 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่9/2548 เมื่อวันที ่12 กันยายน 2548   ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.7  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับ 

โครงสรางหมวดวิชาศกึษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   98  หนวยกิต 

       -  วิชาเฉพาะดาน  38   

       -  วิชาเอกบังคับ  34   

       -  วิชาเอกเลือก  26   

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่25 กุมภาพันธ 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

       1.1  ขอใหปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

       1.2  ขอใหตรวจสอบคําวา “อิเล็กทรอนกิส” กับ “อินเตอรเน็ท”  เขียนใหตรงกันทุกแหง  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.8  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

            ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 

ชีววทิยาประยกุต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการแลว  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อผลิต 

บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางทฤษฎี และปฏิบัติในงานทางชวีวทิยาประยุกตดานการปรับปรุงพนัธุพชื  ที่เปน 

ผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชพี  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              98  หนวยกิต 

       -  วิชาเฉพาะดาน  50  

       -  วิชาเอกบังคับ  31 

       -  วิชาเอกเลือก  17 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่25 กุมภาพันธ 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต  หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหพิจารณาทบทวนเปลีย่นชื่อสาขาวิชาเปน “พฤกษศาสตรประยุกต” หรือ “พืชศาสตร” 

   หรือที่เกีย่วของกับการเกษตร 

       1.2   หนา 2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  ขอใหปรับเปน “ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

   วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา 

       1.3   หนา 11 ชื่อวิชา วทิยาศาสตรทางดนิ ขอใหพิจารณาทบทวนเปลี่ยนเปน “ปฐพีวทิยา” 

       1.4   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในรายวิชาดานวทิยาศาสตรสุขภาพนอกเหนอืจากวชิาบงัคับให 

   เลือกวิชาใดวชิาหนึ่ง 

       1.5  หนา 30 วิชา 282404 ชื่อภาษาองักฤษ Currented Topic แกไขเปน Current Topic 

       1.6   ขอใหปรับชื่อวชิาใหสอดคลองกบัสาขาวิชาที่เปลีย่นใหม 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.9  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต  หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548 

โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา  30  คน  ภาคปกติ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวันที่ 25 กมุภาพนัธ 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกใหสอดคลองกับหลักสูตร 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.10  หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ซึง่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการแลว  โดยมีวัตถุประสงค   

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ที่เปนผูทีม่ีคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  (รายละเอียดการประชมุดังเอกสารทีแ่นบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   98  หนวยกิต 

       -  วิชาเฉพาะดาน  40 

       -  วิชาเอกบังคับ  34 

       -  วิชาเอกเลือก  24 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวนัที ่25 กุมภาพันธ 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอให ลดวิชาเลือก เพิม่วชิาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 1 วชิา คือ 

วิชา Production and Operation Management  โดยไมเพิ่มหนวยกติ  

       1.2   ขอใหพิจารณาทบทวนปรับลดจํานวนหนวยกิตป 1 และป 2 ในแผนการศึกษา  

   โดยเกลี่ยใหเทา ๆ กนัทุกชัน้ป 

       1.3   ขอใหปรับแกคุณสมบัติผูเขาศึกษา โดยใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยับูรพา 

       1.4   หนา 23 วชิาการสื่อสารขอมูลฯ คําอธิบายรายวิชายาวมากเกนิไป 

       1.5   หนา 32 ขอใหตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนชัว่โมงในวงเล็บ ของวชิาสหกิจศึกษา 

       1.6 กรณีที่มีบุรพวชิา ขอใหใสรหสัวิชา แทน ชือ่วิชา 

       1.7 หนา 33 knowledge base ตองมีตัว d หรือไม 

       1.8 ขอสังเกต ขอใหทบทวนคําอธิบายรายวิชาของทุกวิชาที่ยาวมาก ปรับใหส้ันลง 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.11  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต  
        สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา  60  คน  (รายละเอียด 

ดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวันที่ 25 กมุภาพนัธ 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.12  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา 

 

                  ดวยวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬาไดเสนอหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 จํานวน 3 หลกัสูตร 

ดังนี ้

         1.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรการออกกาํลังกายและการกีฬา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

ใหเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549  มหาวทิยาลยับูรพาและปรับปรุงรายวิชาใหทนัสมัยและทนัการ 

เปลี่ยนแปลงดานวชิาการ   

         2.  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกายและกีฬาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2548   โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549  มหาวทิยาลยับูรพาและปรับปรุงรายวิชาใหทันสมยัและทนัการเปลีย่นแปลงดานวิชาการ   

         3.  หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกฬีา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยบรูพาและปรับปรุงรายวชิาใหทนัสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงดานวิชาการ  (รายละเอียด 

ดังเอกสารที่แนบ) 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2548  เมือ่วันที่ 9 กันยายน 

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวทิยาลยัวทิยาศาสตรการกีฬา  ดังนี ้

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการออกกําลงักายและการกีฬา 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาํลังกายและกีฬาศึกษา หลักสตูรปรับปรุง   

     พ.ศ. 2548 

         3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  4.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัวิทยาศาสตรการกีฬาปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1  ขอใหปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.13  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549  ของคณะวิทยาศาสตร 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

จํานวน 12 สาขาวิชา ดังนี ้

         1.   สาขาวิชาคณิตศาสตร  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลกัสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว 

(2)  เพื่อปรับโครงสรางหลกัสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

        เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

(3)  เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเีนื้อหาซ้ําซอนกันและรายวิชาที่มีเนื้อหารวมกันไดแบบบรูณาการ 

(4)  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และ 

       วิชาเอก ใหทนัสมัยและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ตรงตามความ 

       ตองการบัณฑิตของสังคม 
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         2.  สาขาวิชาจุลชวีวทิยา  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว 

(2)  เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร 

       ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

(3)  เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเีนื้อหาซ้ําซอนกันและรายวิชาที่มีเนื้อหารวมกนัไดแบบบรูณาการ 

(4)  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวชิาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนัสมัย 

       สอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล  

       รวมทัง้ใหไดบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสงัคม 

         3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลกัสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2547 

(2)  เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร 

       พ.ศ. 2549 ของมหาวทิยาลัย 

(3)  เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเีนื้อหาซ้ําซอนและรายวิชาทีม่ีเนื้อหารวมกนัไดแบบบูรณาการ 

       ทําใหหลกัสูตรมีโครงสรางของจาํนวนหนวยกิตนอยลง 

(4)  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวชิาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนัสมัย 

       และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ตรงตามความตองการของสงัคม 

       อนึ่ง ในปจจุบันประเทศไทยยังขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความ 

       จาํเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานที่ผลิตบุคลากรที่เหมาะสมกบัการพัฒนา 

       ดานเทคโนโลยีชวีภาพใหกับสวนราชการและภาคเอกชนตาง ๆ  

         4.  สาขาวิชาฟสิกส  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว 

(2)  เพื่อปรับรายวิชาในหมวดศกึษาทัว่ไปใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

(3)  เพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

       ของกระทรวงศกึษาธิการ    

(4)  เพื่อเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมาะสมกบัสภาวะการณปจจุบัน 

      (5)  เพื่อปรับปรุงและแกไขเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวชิาแกนและหมวดวิชาเฉพาะ 

         ใหทนัสมยัตอความกาวหนาทางวิชาการ รวมทัง้ตรงตามความตองการบัณฑิตของสังคม 
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       5.  สาขาวิชาวาริชศาสตร  โดยมีเหตผุลของการปรบัปรุงหลักสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2547  แตตองมีการปรับปรุงและแกไขเพื่อใหม ี

       ความสมบูรณทันสมยัและมีความหลากหลายในเนือ้หามากขึ้น 

(2)  เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ไปใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร 

       ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

(3)  เพื่อปรับเนื้อหาวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอกใหทนัสมยั และมีคุณภาพ 

       ทัดเทยีมมาตรฐานสากล รวมทั้งตรงตามความตองการของสงัคมและผูใชบัณฑิต 

         6.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว 

(2)  เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร 

       พ.ศ. 2548 ของทบวงมหาวทิยาลัย 

 (3)  เพื่อปรับรวมรายวิชาทีม่ีเนื้อหาซ้าํซอนกนัและรายวชิาที่มเีนื้อหารวมกนัไดแบบบูรณาการ 

       ทําใหหลกัสูตรมีโครงสรางของจาํนวนหนวยกิตลดลง  

(4)  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวชิาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนัสมัย 

       และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ตรงตามความตองการบัณฑิตของสังคม 

         7.  สาขาวิชาสถิติ   โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545 ไดใชมาเปนเวลา 4 ปแลว 

(2)  เพื่อปรับโครงสรางหลกัสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

        เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

(3)  เพื่อปรับรวมรายวิชาที่มเีนื้อหาซ้ําซอนกันและรายวิชาที่มีเนื้อหารวมกันไดแบบบรูณาการ 

(4)  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน และ 

       วิชาเอก ใหทนัสมัยและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ตรงตามความ 

       ตองการบัณฑิตของสังคม 

       8.  สาขาวชิาชีวเคม ี   

       9.  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการแพทย    
 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่9/2548  เมื่อวันที่ 15 กนัยายน 

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความ 

เห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

ของคณะวิทยาศาสตร  ดังนี ้

  1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

  2.  สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

  3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  4.  สาขาวิชาฟสิกส 

  5.  สาขาวิชาวาริชศาสตร 

  6.  สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 

  7.  สาขาวิชาสถิติ 

  8.  สาขาวิชาชีวเคม ี

  9.  สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย 

  10.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  ขอใหคณะวิทยาศาสตร นํากลับไปพิจารณาทบทวน ดังนี ้

       1.1  ปรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหถูกตอง 

       1.2  หมวดวิชาแกนทีห่ลากหลาย ควรอยูในภาพที่ใกลเคียงกัน 

       1.3 วิชาบางวิชาควรเพิ่มเนื้อหาสาระในคําอธบิายรายวิชาใหชัดเจนยิ่งขึน้ 

       1.4  สาขาวิชาที่เปดวิชาฟสิกสและแคลคูลัสไมเทากัน 

  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด  พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  

     จาํนวน 1 แผน 
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4.14  หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 
 

          ดวยขณะนี้บุคลากรในหนวยงานราชการไดมีการตืน่ตัวในระบบการทาํงานที่รวดเร็ว และ 

เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน ภายใตนโยบายรัฐบาลปจจุบัน  ดังนัน้ หนวยงานราชการภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการพฒันาขาราชการ (กพร.) จึงตองการพัฒนามุมมองระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานบุคลากร 

ของภาครัฐ  โดยการนาํหลกัแนวทางการบริหารเชิงธุรกจิเขาใชในการกําหนดนโยบาย รูปแบบการปฏิบัติงานและ 

วัดผลการทาํงาน  จงึไดแสวงหาพนัธมิตรในการเปดสอนหลักสูตรการจดัการสาธารณะ ดังนั้น วทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพาจงึรวมกบัสถาบนัที่ปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)  จงึไดทาํความรวมมือ 

ทางวิชาการ  ในการเปดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  ทัง้นี ้ไดรับความ 

เห็นชอบความรวมมือดังกลาว  โดยประธานมูลนธิิพฒันาประสิทธิภาพในราชการ (เลขาธิการ ก.พ. คนปจจุบัน) 

ไดใหเกียรติลงนามในขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการครั้งนี ้

  กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ 

ประกอบดวย 3 กลุม คือ 

  1.  กลุมองคกรขาราชการแปรรูป 

  2.  กลุมขาราชการในระบบ 

  3.  กลุมประชาชนทั่วไป 

  ดังนัน้ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพามีความพรอมในการเปดหลักสูตรดังกลาว 

ซึ่งหลกัสูตรดังกลาไดบรรจุในแผนปฏบัิติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยบรูพาแลว 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 

ไดรับทราบเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที ่13 ตุลาคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัพาณิชยศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  

     ดังนี ้

       1.1   ขอใหปรับ Format ผลงานอาจารย 

       1.2   ขอใหพิจารณาทบทวนเลือกคําใดคําหนึง่ ระหวาง การบริหาร กับ การจัดการ   

   โดยใหสอดคลองกันทุกวิชา 

       1.3 ความเปนปจจบัุนของตําแหนงตาง ๆ  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.15  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  
        สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ 

 

                  ดวยวิทยาลัยพาณิชยศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา  40  คน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที ่5/2548  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 

ไดรับทราบเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที ่13 ตุลาคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 
 

4.16  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต 
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549 

 

          ตามที่โครงการจัดตั้งวทิยาลยัการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบรูพาไดรับการ 

อนุมัติจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 3/2548  เมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2548  ใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน 

เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน ต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  ดังนัน้ จงึไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 

รางหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ข้ึน  โดยมวีัตถปุระสงค  

ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาวชิาทางดานการแพทยแผนไทยประยุกตใหมีความรู ทักษะ และพฒันา 

องคความรูอยางตอเนื่อง  มคีวามสามารถ  และมีคุณภาพสอดคลองกบัความตองการของประเทศ 

  2.  เพื่อสงเสรมิและพัฒนาดานการศึกษาคนควาวิจยั  โดยสามารถประยุกตทฤษฎีทางดาน 

การแพทยแผนไทยสูการปฏิบัติได และใชผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรไดอยางถูกตอง มีประสิทธภิาพ 

  3.  เพื่อสงเสรมิและสนับสนนุการบริการวชิาการแกสังคมทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต 

และผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 

  ซึ่งขณะนี้ไดสงหลักสูตรดังกลาวไปใหกรรมการวิชาชพี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  

กองการประกอบโรคศิลปะ  กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการรับรองหลักสูตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต ระดับปริญญาตรี  เมื่อวนัที ่15 กันยายน 2548   (รายละเอยีดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   99  หนวยกิต 

       -  วิชาพื้นฐานวิชาชพี  53 

       -  วิชาชพี   46 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 
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  ทั้งนี้  คณะทาํงานรางหลักสตูรฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2548  เมื่อวันที ่26 สิงหาคม 2548   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหจัดตั้งวทิยาลยัการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหปรับ Format ผลงานทางวชิาการและคุณวุฒิของอาจารย ลงใหตรงที ่

       1.2 กรณีอาจารยพิเศษไมจบปริญญาตรี ขอใหตัดออก 

       1.3 หนา 12 ขอ 15.2 ขอใหใสชื่อวารสารใหชดัเจน และเพิม่หนงัสือ ตําราใหมากยิง่ขึ้น 

       1.4  ขอใหพิจารณาทบทวนหมวดวิชาเลือกเสร ีควรมีวิชาเลือกทางดานบรหิารธุรกิจใหนสิิต 

     ไดเลือกเรียนดวย 

       1.5 ขอใหพิจารณาทบทวนจํานวนหนวยกิต ชือ่วิชา และ content ในรายวชิาทางดาน 

   ผดุงครรภ และ BMC ทําอยางไรใหอานแลวไมเขาใจผดิวาเปนเวชปฏิบัติ 

       1.6   ขอใหพิจารณาปรับชื่อวิชา “การดูแลรักษาเบื้องตน” เปน “การรกัษาทางยาเบื้องตน” 

       1.7 ขอใหปรับชื่อวชิา  เนื้อหา  และจํานวนชั่วโมงในวงเลบ็ของวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ 

   ใหสอดคลองกับชื่อวิชาปฏิบัติการ 

       1.8 คําอธิบายรายวิชา 651011 คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายทางการแพทย  

   ขอใหปรับขอความ “พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 มงคล 38” เปน “ศีลธรรม” 

       1.9 คําอธิบายรายวิชา 651012 มานษุยวิทยาทางการแพทย  ขอใหเพิ่มคําวา “วัฒนธรรม” 

   ระหวางขอความ “ปจจัย กลไก วัฒนธรรม และกระบวนการตาง ๆ “ เนือ่งจาก 

   เปน Medical Anthropology  

       1.10 คําอธิบายรายวิชา 651107 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 1  ขอใหปรับขอความ 

   จาก “จรรยาบรรณและศีลในการนวด” เปน “ศีลธรรม จรรยาบรรณ” 

       1.11 คําอธิบายรายวิชาที่มีคําวา “ศึกษา” ขอใหตัดออกทั้งหมด 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมลูใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 
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4.17  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวชิาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยจัดตั้งวทิยาลยัการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการ 

ขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาแพทยแผนไทยประยุกต  หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2549  โดยจะเปดรับนสิิต  ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  50  คน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะทาํงานรางหลักสตูรฯ  ในการประชมุคร้ังที ่1/2548  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.18  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจสิติกส  
        หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการการขนสงและโลจิสติกส หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548   (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก(2) 

  ก.  หมวดวชิาบังคับ    15  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเลือก      9  หนวยกิต 

  ค.  วิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
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  แผน ข 

  ก.  หมวดวชิาบังคับ    12  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเลือก    12  หนวยกิต 

  ค.  วิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที่ 29 กนัยายน 

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.19  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) สาขาวชิาธุรกิจพาณิชยนาว ี 
        หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

          ดวยวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอหลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรตอเนื่อง) 

สาขาวิชาธุรกจิพาณิชยนาว ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสตูร คือ โดยทีห่ลักสูตร 

ปรับปรุงฉบับนี้ไดดําเนนิการสอนมาเปนเวลาสองป  และมีนิสิตสําเร็จการศึกษาไปแลวหนึ่งรุน  จากการติดตามผล 

บัณฑิตที่จบการศึกษาพบวา มีเนื้อหาและรายวิชาที่ควรปรับปรุง  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความตองการบัณฑติ 

ของตลาดแรงงานดานอุตสาหกรรมพาณชิยนาวีและทนักับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการประกอบกับมหาวทิยาลยั 

ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใชในปการศึกษา 2549  ดังนั้นจงึไดดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา 

ธุรกิจพาณิชยนาวี   (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
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  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 73 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   13  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   54  หนวยกิต 

       -  วิชาบงัคบั   44   

       -  วิชาเลือก   10   

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสตูรตอเนื่อง)  สาขาวิชาธุรกจิพาณิชยนาว ี 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.20  หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  ของคณะศกึษาศาสตร 

 

                  ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

   1.  หลักสูตร 5 ป  จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี ้

        1.1  สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร 

        1.2  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

        1.3  สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 

        1.4  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

   2.  หลักสูตร 4 ป  จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

        2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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   3.  หลักสูตรตอเนื่อง  จาํนวน 2 สาขาวชิา ดังนี ้

        3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

        3.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการปรับปรุง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในป พ.ศ. 2549 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามหนังสือเวียนที ่ศธ 0528.09/ว 957 ลงวนัที ่16 สิงหาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ดังนี ้

   1.1  หลกัสูตร 5 ป  จาํนวน 4 สาขาวิชา ดังนี ้

          1.1.1  สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร 

          1.1.2  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

          1.1.3  สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคตี 

          1.1.4  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

   1.2  หลกัสูตร 4 ป  จาํนวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

          1.2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศกึษา 

   1.3  หลกัสูตรตอเนื่อง จํานวน 2 สาขาวชิา ดังนี ้

          1.3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

          1.3.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร และ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร   

     ขอใหคณะศึกษาศาสตรจัด workshop รวมกับคณะวิทยาศาสตร  โดยมีผูแทนจาก 

     คณะกรรมการสภาวิชาการ จํานวน 3 ทาน รวมเปนที่ปรึกษา คือ 

     1.1  ผูอํานวยการวิทยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

     1.2  รศ.ดร.อรุณี    เทิดเทพพิทกัษ 

     1.3  รศ.ดร.วีรพงศ    วุฒพิันธุชัย  

2.  สาขาวิชานาฎยสงัคีต  เห็นชอบในหลกัการ   

3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เห็นชอบในหลักการ 

4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (4 ป)  เห็นชอบในหลกัการ 

5.  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ตอเนื่อง)  เห็นชอบในหลักการ 

6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ตอเนื่อง)  เห็นชอบในหลกัการ 

  7.  สําหรับสาขาวิชาที่คณะกรรมการฯ เหน็ชอบในหลักการแลว ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

     เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด  พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  

     จาํนวน 1 แผน 

 
4.21  การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
        จาก สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  เปน  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
        หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2546 
 

           ตามที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติใหจัดการศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546  โดยหลักสูตรไดรับความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

บูรพา ใหเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2546  และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบ เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2546 

ซึ่งหลกัสูตรทีส่ภาการพยาบาลอนุมัตินั้น ไดอนุมัติตามโครงสรางเนื้อหาสอดคลองและครอบคลุมการศึกษา เพื่อพัฒนา 

พยาบาลใหมคีวามรูความชาํนาญเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน และจากมติที่ประชุมผูบริหารสถาบนั 

การศึกษาพยาบาล เร่ือง ทศิทางการจัดการหลักสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบัิติ วันที ่30-31  

สิงหาคม 2548  เหน็สมควรใหหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาในสถาบนัตาง ๆ ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ ใชชื่อสาขาวา 

“การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน” เพื่อความเปนเอกภาพในการจัดการศึกษาและเปาหมายการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบ 

สนองตอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ  ดังนัน้ ภาควิชาการพยาบาลชุมชนจงึขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อสาขาวชิา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546  เปน   
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“หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบัิติชุมชน หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546” 

โดยโครงสรางเนื้อหาในหลักสูตรเหมือนเดมิ  และมีผลยอนหลงัในการระบุสาขาวิชาแกนิสิตที่รับเขาศึกษาใน 

ปการศึกษา 2546 เปนตนไป 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที ่29 กันยายน 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเปลี่ยนชือ่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

  จาก สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  เปน  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบัิติชุมชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.22  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น  
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 
 

          ตามที่มหาวิทยาลัยบรูพาไดเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ดาน 

รัฐประศาสนศาสตร สาขาการปกครองทองถิ่น  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดพิจารณาหลักสูตรของมหาวทิยาลยั จาํนวน 24 แหง ที่เขารวมโครงการฯ  ไดแก 

มหาวิทยาลยับูรพา  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวทิยาลัยขอนแกน  มหาวทิยาลัยทักษณิ 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง  มหาวิทยาลยันเรศวร    มหาวทิยาลยัศิลปากร  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎราชนครินทร  มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

นครราชสีมา  มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภัฎอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา  มหาวทิยาลยัราชภัฎเพชรบรีุ  มหาวิทยาลยัราชภัฎ 

รําไพพรรณี  มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต  มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช  มหาวทิยาลยัราชภัฎสุรินทร   

และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  และใหความเหน็ชอบกบัหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย จาํนวน 18 แหง เสนอรางหลักสูตร 

เหมือนกับหลกัสูตรกลาง จาํนวน 120 หนวยกิต 
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สําหรับมหาวทิยาลยับูรพาเสนอรางหลักสตูรแตกตางจากหลักสูตรกลาง คณะกรรมการบริหาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจงึขอใหปรับรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรกลาง ดังนี ้

  1.  ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เสนอมา 31 หนวยกิต ใหเหลือ 30 หนวยกิต 

  2.  ปรับหมวดวิชาเสรทีี่เสนอมา 5 หนวยกิต ใหเปน 6 หนวยกิต 

โดยขอใหมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรตามแนวทางดงักลาวแลวใหถอืวาอนุมัติในหลกัการ โดยใหมหาวิทยาลัยบรูพา 

สงรางหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวมาใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ และมหาวิทยาลัยสามารถดาํเนนิการ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบหลักสูตรตามขั้นตอนและวธิกีารของมหาวทิยาลยัไปพรอมกันได 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ไดใหความเหน็ชอบใหกําหนดคาใชจายในการศึกษา 

ตามหลกัสูตร เปนปละ 33,000 บาท โดยแบงเปนคาเลาเรียน 30,000 บาท และคาธรรมเนียม 3,000 บาท  ระยะ 

เวลาศึกษาไมเกิน 3 ป 

  ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ขอใหมหาวิทยาลยัดําเนนิการปรบัแกหลักสูตรตามมติของ 

คณะกรรมการบริหารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ พรอมทั้งนําเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จ 

ภายใน 31 ตุลาคม 2548  โดยมีกําหนดการพิธีลงนามบันทกึขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการฯ ในวันที่  

14 พฤศจิกายน 2548   

  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดเสนอหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

การปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถปุระสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ 

ในดานตาง ๆ ดังนี ้

  1.  มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะ ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ที่สนองความตองการ 

และแกไขปญหาของทองถิ่น 

  2.  มีความสามารถแสวงหาและจัดการความรูเพื่อพัฒนาสังคมไดเทาทันสภาวการณ 

  3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจดัการตามหลักการการบริหารจัดการที่ดี และดํารงตน 

อยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   30  หนวยกิต * 

        (* ปรับแกตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่กาํหนดไว) 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   84  หนวยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกติ 
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  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมวาระพิเศษ คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 แผน 

 
4.23  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
        สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ 
 

                  ดวยภาควิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอม 

ในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคเรยีนปลาย  ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิต 

ที่รับเขาศึกษา  100  คน  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมวาระพิเศษ คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 10 ชุด 

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

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 5/2548  เปนวันองัคารที่ 27 ธนัวาคม 2548  เวลา 10.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 

อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.40 น. 

 

 

               (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

                 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

                                ผูบันทึกการประชุม 

 

  

 

          (รองศาสตราจารย ดร.เรณา    พงษเรืองพนัธุ) 

             รองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

                 รองประธานกรรมการสภาวิชาการ 

            ผูตรวจรายงานการประชมุ 


