
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  2/2549 
วันอังคารที ่ 28  กุมภาพนัธ  2549  เวลา  09.30  น. 
ณ หองประชมุ 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผูเขาประชมุ 
 1.  ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ประธานกรรมการ 

     อธิการบด ี

 2.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี    กรรมการ 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั     

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ    กรรมการ  

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

5.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 6.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

7.  รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ ์  จิตรสถาพร   กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช   กรรมการ 

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

10.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ    

               ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

11.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

        ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

12.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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13.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                   ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 14.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 15.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 16.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ   

        ผูทรงคณุวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

17.  รองศาสตราจารยสุจินต  วิจิตรกาญจน   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 18.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร   กรรมการ 

          ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

19.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ    

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 20.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   (แทน) กรรมการและเลขานกุาร 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 21.  นายพิชิตร    มีพจนา    ผูชวยเลขานุการ    

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

 
ผูลาประชมุ 

1.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์    

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตีําแหนงทางวชิาการเปนศาสตราจารย 

                  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.  ศาสตราจารยธวัช   ปุณโณทก    

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตีําแหนงทางวชิาการเปนศาสตราจารย 

      กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 3.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา เทียนไทย    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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4.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชื่น    

             ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

5.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง       

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางจินตนา   เปลงปลั่ง  กองบริการการศึกษา 

 

 

ผูเขาชี้แจง 
 1.  ดร.ธนิดา   ตระกูลสุจริตโชค  คณะวิทยาศาสตร 

 2.  ดร.ไพลนิ   เงาตระการวิวฒัน คณะวิศวกรรมศาสตร 

 3.  ดร.ฤภวูัลย   จันทรสา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 4.  อาจารยเจษฎา  สายใจ   คณะวิศวกรรมศาสตร 

 5.  นางสาวธมนวรรณ  อรามเรืองกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 6.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 7.  อาจารยธติิมา  พฤกษสรนนัทน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

เร่ิมประชุมเวลา 09.50  น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
   -ไมมี- 
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 
        วันที่  17  มกราคม  2549 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่1/2549 

วันที ่17 มกราคม 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   โดยขอใหแกไข ดังนี ้

  1.  หนา 1  รายงานการประชุมคร้ังที ่1/2549  วันที่ 22 ธนัวาคม 2548  แกไขเปน 

       วันที ่17 มกราคม 2549 

  2.  หนา 14  สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดลอมใหเพิม่ขอ 2.1  ดังนี ้

     2.1   ใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา  ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเชนเดียวกับสาขาวิชา 

สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั  และสาขาวชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  Master of Arts in Human Resources Development 2006 
 

                  ดวยโครงการบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตร 

Master of Arts in Human Resources Development 2006  หลักสตูรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติ 
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) เรียบรอยแลว   

โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  Plan A 2 
  ก.  วิชาแกน      12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเอก     21  หนวยกิต 

  ค.  วิชาเลือก       3   หนวยกิต 
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  Plan B 
  ก.  วิชาแกน      12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเอก     21  หนวยกิต 

  ง.  วชิาเลือก       3   หนวยกิต 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548  เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ 2549   ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  Master of Arts in Human Resources Development 2006   

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ปรับช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหสอดคลองกัน  (หนา 11 กับ หนา 27) 

       1.2   หนา 20 ขอ 7.1  ตัดคําวา “ในสถาบนัที่ไดรับความเชื่อถอื” ออก 

       1.3   หนา 20 ขอ 8  คะแนน TOEFL อยางต่ํา 500 คะแนน หรือ IELTS 5.0 

       1.4 แบบฟอรมรายชื่อคณาจารย ขอใหรูปแบบเดียวกนัทัง้หลักสูตร 

       1.5 ขอใหแกไขจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธใหเหมือนกันทัง้หลักสูตร 

       1.6 ผลงานของคณาจารยใหใชเฉพาะ Publication หรือ writing เทานั้น 

  2.  เมื่อแกไขแลว ขอใหเสนอใหฝายวิชาการตรวจสอบอีกครั้ง  กอนนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย 

  3.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท Master of Arts in Human Resources  
       Development 2006  ภาคพิเศษ 

 

                  ดวยโครงการบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอม 

ในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  Master of Arts in Human Resources Development 2006   ภาคพเิศษ 

โดยจะเปดรับนิสิต  ตัง้แตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา 30 คน  (รายละเอยีด 

ดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548 และคณะกรรมการบรหิารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวันที่ 14 กมุภาพนัธ 2549    ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

  Master of Arts in Human Resources Development 2006   ภาคพเิศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   จัดหมวดหมูรายชื่อคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แยกกับคณาจารยผูสอนใหชัดเจน 

       1.2  นําเสนออัตราการเก็บคาหนวยกติใหมใหชัดเจน  (หนา 7-8) 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.3  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรพอลิเมอร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 หลักสูตรดังกลาวไดรบัการบรรจุไวในแผนปฏบิัติ 

ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค คือ  
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แผน ก แบบ ก 2 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรระดับปริญญาโททีม่ีความรูดานวทิยาศาสตรพอลิเมอรข้ันสูง  รวมทั้งมีศกัยภาพ 

ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาดานพอลิเมอรแขนงตาง ๆ  

  2.  เพื่อสงเสรมิการวิจยัและพัฒนาดานวทิยาศาสตรพอลิเมอรในประเทศใหกวางขวาง  ซึง่จะนําไป 

สูเทคโนโลยีและความรูใหม และสามารถยกระดับความรูทั้งดานวิชาการและดานอตุสาหกรรมของประเทศใหทดัเทียม 

กับนานาชาต ิ
แผน ข 

  1.  เพื่อผลิตบคุลากรระดับปริญญาโททีม่ีความรูดานวทิยาศาสตรพอลิเมอรข้ันสูงที่มีศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานดานพอลิเมอรแขนงตาง ๆ  ตามความตองการของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

  2.  เพื่อสงเสรมิความเปนผูนําวิชาการ และพัฒนาบุคลากรที่สามารถวิเคราะห  แกปญหา 

สามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและเทคโนโลยีที่ไดรับไปประยุกตใชได 
 

โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  แผน ก  แบบ ก 2 
  ก.  วิชาบังคับ     12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเลือก     12  หนวยกิต 

  ค.  วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 
 

  แผน ข  
  ก.  วิชาบังคับ     12  หนวยกิต 

  ข.  วิชาเลือก     18  หนวยกิต 

  ค.  โครงงานพอลิเมอร      6  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548  เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2549  เมื่อวนัที ่14 กุมภาพันธ 2549  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหปรับแก หนา 19 ขอ ค  ปรับแกจาํนวนหนวยกิต วิชาวทิยานพินธ  12(0-36-0) 

   เปน  12(0-0-36) 

       1.2  หนา 20  ขอ ก  รายวิชาบงัคับ ปรับแกจาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
 

4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

ภาคปกติ    โดยจะเปดรับนสิิต  ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549  จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  10 คน 

แผน ก แบบ ก 2  5 คน และ แผน ข  5 คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 

2548  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ 2549   ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหนําเสนอรายรับของหลกัสูตรใหชัดเจนอีกครั้ง (หนา 14) 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.5  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549    

 

                  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุง คือ หลกัสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2547  และหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2547 มีรายละเอยีดของหลักสตูรตลอดจน 

การจัดการเรียนการสอนที่เหมือนกนัทัง้ 2 หลักสูตร  ซึ่งทั้ง 2 หลกัสูตรมีขอแตกตางกันเพียงเล็กนอยในคุณสมบัติ 

ของผูเขาศึกษาและชื่อปริญญา  เพื่อไมใหเกิดความซ้าํซอนของหลกัสตูรและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ตลอดจนเพื่อใหสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จึงเสนอหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยเฉพาะในสวนของคุณสมบัติผูสมัคร 

และอาจารยประจําหลักสตูร  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 2548    

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2549  เมื่อวนัที ่14 กุมภาพันธ 2549  ไดใหความเหน็ชอบ

เรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   หนา 2  ขอ 3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหตัดคําวา “กวางไกล” ออก 

       1.2   หนา 9  ขอใหปรับแกจํานวนรับนิสิต แผน ก  จาก 10 คน เปน 15 คน  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.6  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549    

 

        คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549   

โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

          1) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรูพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเปนอยางดี และมี 

ความชํานาญเฉพาะเรื่อง พรอมทั้งนําความรูที่ไดรับไปบูรณาการและประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกไขปญหาและ 

พัฒนางานทางดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของได 

     2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของตนเองตลอดเวลา ทั้งดานวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

     3) เพื่อสงเสริมความพรอมใหกับบัณฑิตในการแสวงหาความรูในระดับสูงตอไป หรือ 

ในการคนควาวิจัย และพัฒนาประดิษฐกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอสังคมและชาติบานเมือง (รายละเอียดดัง 

เอกสารที่แนบ) 
 

  โครงสรางหลกัสูตร   ตลอดหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 124 หนวยกติ 
   ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา     31 หนวยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา      87 หนวยกติ 

       1. วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18  

       2. วิชาเฉพาะบังคับ   48  

       3. วิชาเฉพาะเลือก    21  

   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2549    

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2549  เมื่อวนัที ่14 กุมภาพันธ 2549  ไดใหความเหน็ชอบ

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักสูตรใหถูกตอง 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.7  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549    

 

                  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ.2549  โดยขอเปดรับต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549  

จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษา  180  คน  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2549    

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2549  เมื่อวนัที ่14 กุมภาพันธ 2549  ไดใหความเหน็ชอบ

เรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   หนา 2  ขอ 3 ใหแกคําผิด “ประศนียบัตร” เปน “ประกาศนียบัตร” 

       1.2   ขอ 4.1.2  และ 4.1.3  ใหตดัคําวา “ตองมีคุณสมบัติตามประกาศทบวงมหาวทิยาลัย  

พ.ศ. 2542”  ออก 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.8  การขอเสนอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสร ี มหาวิทยาลยับูรพา   

 

                   ดวยวทิยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ไดเสนอการขอเพิม่รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

มหาวิทยาลยับูรพา  โดยมเีหตุผลในการเปด ดังนี ้ เนื่องจากมหาวทิยาลัยบูรพามีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน 

การศึกษา ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ืองการแพทยแผนจีน  และไดมีการเปดใหบริการรักษาโรคทางดาน 

แพทยแผนจีน ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพามาระยะหนึง่แลว  เหน็วา เนื้อหาองคความรูทางดานแพทยแผนจีน 

ซ่ึงเปนแพทยทางเลือกสาขาหนึ่งที่นาสนใจศึกษา อีกทัง้ยังสามารถประยุกตนาํเอาวชิานี้ไปใชในการจัดอบรม   

จึงเหน็สมควรจัดทําเปนรายวิชาเลือกเสรี เพื่อใหนิสิตและผูสนใจไดศึกษาคนควาตอไป   จาํนวน 2 รายวชิา คือ 

  1.  รายวิชา 651204 พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน   3(2-2-5) 

       Basic Theory of Traditional Chinese Medicine 

  2.  รายวิชา 651205 การวินจิฉัยเบื้องตนของศาสตรการแพทยแผนจีน  3(2-2-5) 

       Basic Diagnosis in Traditional Chinese Medicine 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่2/2549  เมื่อวันที่ 14 กมุภาพนัธ 2549   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเสนอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรี มหาวทิยาลยับูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ เพิ่ม 2 รายวิชาดังกลาวในหมวดวิชาเอกเลือก 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.9  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา   
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545    

 

                   ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545   โดยมีเหตผุลในการขอปรับปรุง คือ  

           1.  เพื่อใหวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมมีจํานวนหนวยกิตรวมครบตามหลกัเกณฑวาดวยการขอ 

    รับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาของสภาวิศวกร 

           2.  เพื่อใหจํานวนชั่วโมงบรรยาย และเนื้อหารายวิชาสอดคลองตามหลกัเกณฑวาดวยการขอ 

    รับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาของสภาวิศวกร 
  สาระในการปรับปรุงแกไข 
  1.  แกไขโครงสรางหลกัสูตรในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะเลือก 

  2.  เปดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะเลือกกลุมที ่4 วิศวกรรมไฟฟกาํลงั 

       จาํนวน 1 รายวิชา (515430 เครื่องกลไฟฟาขัน้สูง  3(3-0-6)) 

  3.  ปรับลดคําอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  (515218 Electrical Machine   3(3-0-6)) 

  4.  แกไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา  

      (505202 Engineering Material , 515315 Electromagnetic Fields) 
 

  โครงสรางหลกัสูตร   ตลอดหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 153 หนวยกติ 
       โครงสรางเดิม   โครงสรางใหม 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หนวยกิต              30 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน       114 หนวยกิต             117 หนวยกิต 

     1. วชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร        27 หนวยกิต                                 27 หนวยกิต  

     2. วชิาพื้นฐานวิศวกรรม        27 หนวยกิต             27 หนวยกิต 

     3. วชิาเฉพาะบังคับ          30 หนวยกิต           30 หนวยกิต 

     4. วชิาเฉพาะเลือก         30 หนวยกิต           33 หนวยกิต   

   ค. หมวดวชิาเลือกเสรี             6 หนวยกิต                         6 หนวยกิต 

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวนัที ่7 มิถนุายน 2545) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2549   และ 

คร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันที ่16 กมุภาพนัธ 2549  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545   

2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.10  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา   
        หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548    

 

                   ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545   โดยมีเหตผุลในการขอปรับปรุง คือ  

           1.  เพื่อใหวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมมีจํานวนหนวยกิตรวมครบตามหลกัเกณฑวาดวยการขอ 

    รับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาของสภาวิศวกร 

           2.  เพื่อใหจํานวนชั่วโมงบรรยาย และเนื้อหารายวิชาสอดคลองตามหลกัเกณฑวาดวยการขอ 

    รับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาของสภาวิศวกร 
  สาระในการปรับปรุงแกไข 
  1.  แกไขโครงสรางหลกัสูตรในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะบงัคับและกลุมวิชาเฉพาะเลอืก 

  2.  ปรับลดคําอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  (534381 Electrical Machines   3(3-0-6)) 

  3.  เปดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะบงัคับ จํานวน 2 รายวิชา  

     (534210 การศึกษาอิสระ  1(0-3-0) ม 534310 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับวิศวกรรม  3(3-0-6)) 

  4.  เปดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะเลือกกลุมที ่5 วิศวกรรมไฟฟากําลัง 

     จาํนวน 1 รายวิชา      (534382 เครื่องกลไฟฟา 2 3(3-0-6)) 

5.  แกไขคําอธิบายรายวิชา  จาํนวน 1 รายวิชา (534305 Electromagnetic Fields) 
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  โครงสรางหลกัสูตร   ตลอดหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 147 หนวยกติ 
       โครงสรางเดิม   โครงสรางใหม 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 31 หนวยกิต              31 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน       100 หนวยกิต             110 หนวยกิต 

     1. วชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร        20 หนวยกิต                                  20 หนวยกิต  

     2. วชิาพื้นฐานวิศวกรรม          9 หนวยกิต              9 หนวยกิต 

     3. วชิาเฉพาะบังคับ          50 หนวยกิต           54 หนวยกิต 

     4. วชิาเฉพาะเลือก         21 หนวยกิต           27 หนวยกิต   

   ค. หมวดวชิาเลือกเสรี             6 หนวยกิต                         6 หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2549   และ 

คร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันที ่16 กมุภาพนัธ 2549  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
 

4.11  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   
 

                   ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 27 ธนัวาคม 2548   

ไดพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ซึ่งมีมติ ดังนี ้

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ    

        1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาองักฤษ 

              ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

      2.  ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนการแยกเลมหลกัสตูรที่สาขาวิชาแตกตางกันมาก   

     หากยงัมีอาจารยประจําหลักสูตรไมครบทั้ง 6 สาขาวชิา ใหชะลอการปรับปรุงไปกอน   
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        3.  ยุบรวมรายวิชาบางรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน 

        4.  ปรับแกรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชใหถกูตอง เชน Cultural เปน Culture  เปนตน 

        5.  รายวิชาแกนทีทุ่กสาขาวชิาตองเรียน  ควรจะเพิ่มรายวิชาทีท่ันสมยัเขาไปดวย   

         เชน  รายวิชามานษุยวทิยาดานธุรกิจ  เปนตน 

        6.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

              พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

  บัดนี้ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการปรับแยกหลักสูตรที่สาขาวิชาแตกตางกันมาก 

คือ สาขาวชิาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ว ออกจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

(ตามมติขอ 2) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1 ขอใหเพิ่ม “(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเทีย่ว)” 

   ทายชื่อปริญญา  และทีห่นาปกของเอกสารหลักสูตร 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 3/2549   วนัองัคารที ่25 เมษายน 2549  เวลา 09.30 น.   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  น. 

 
 
 

 

                (นายพิชิตร    มีพจนา)    

                        ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     

                                 ผูบนัทกึการประชุม     

 

 

 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

               ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม 
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