
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  3/2549 
วันอังคารที ่ 25  เมษายน  2549  เวลา  09.30  น. 

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

ผูเขาประชมุ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร    (แทน) กรรมการ 

     (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั     

3.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 4.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

5.  รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ ์  จิตรสถาพร   กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

7.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ    

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

8.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

     ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

10.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                   ผูแทนอาจารยกลุมวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 11.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 12.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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 13.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

14.  รองศาสตราจารยสุจินต  วิจิตรกาญจน   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

15.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ    

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

16.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

17.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตาํแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

                    กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

18.  ศาสตราจารยธวชั   ปุณโณทก   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตาํแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

        กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 19.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 
ผูลาประชมุ 
 1.  ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถัมภ     

     อธิการบด ี

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ     

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

3.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช    

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 4.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร    

        ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 5.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา เทียนไทย    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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6.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชื่น    

             ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

7.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง       

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 8.  นายพิชิตร    มีพจนา    

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาววรรณา  แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

2.  นางสาวฐติิพร  จิตตวัฒนะ  กองบริการการศึกษา 
 

ผูเขาชี้แจง 
 1.  อาจารยชลี   ไพบูลยกิจกุล  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 2.  ดร.วรรณทนา  ภาณุพินท ุ  คณะวิทยาศาสตร 

 3.  ดร.กฤษณะ   ชินสาร   คณะวิทยาศาสตร 

  

เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น. 

 เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ  จงึมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  

เปนประธานทีป่ระชุมแทน 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 1.1  การจัดกลุมมหาวิทยาลัยของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

          รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ไดจัดกลุมใหมหาวิทยาลยับูรพาอยูในกลุมที่ 2  ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2  การจัดการศกึษาในทีต้ั่งและนอกที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 

 

          ดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดเขารวมสัมมนา เร่ือง “การจัดการศึกษาในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

ของสถาบนัอดุมศึกษา”  เมือ่วันที่ 24 กมุภาพันธ 2549  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  มีเอกสารสรุปยอการศึกษาวจิัย 

โดย ศาสตราจารยกิตติชัย  วัฒนานกิร และคณะ  ไดรายงานผลการวิจยั   

  ฝายวิชาการพจิารณาเหน็วา ผลการวิจัยและขอสังเกตทีไ่ดจากการวจิยัจะมีประโยชนตอคณะและ 

วิทยาลัยที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง  เพื่อใหหนวยงานทีม่กีารจัดการศึกษานอกที่ตัง้หรือวางแผนจะดําเนนิการดงักลาว 

พิจารณาใหมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามความเหมาะสมตอไป   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.3  แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
       สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  และการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข 

 

         ดวยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมหีนังสือเวียนเกีย่วกับแนวปฏบิัติการเปดสอน 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ 

แผน ข    ดงันี ้

  1.  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร  สถาบันอุดมศึกษา 

ไมสามารถเปดดําเนินการได  เนื่องจากคณุสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว คือ คุณวฒุปิระกาศนยีบตัร 

วิชาชพีชัน้สูง  สาขาวิชาชาง จะศึกษาเนนทางดานปฏิบัติเปนสวนใหญ  สวนพืน้ความรูทางดานทฤษฎียังไมเพียงพอ 

ที่จะศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร  ดังนั้น คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยจงึมีมติ 
ไมสนับสนุน.ใหมีการเปดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในหลกัสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แตเห็นสมควร 
ใหใชวธิีการเทียบเขาศกึษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปแทน  
(รายละเอียดตามหนังสือที่ ทม 0205(1)/ว 15627-46  ลงวนัที ่19 มิถนุายน 2535) 

  2.  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแนวทางการเปดสอนหลกัสูตรปริญญาโท 

แผน ก และ แผน ข  คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลยั ไดมีมติเหน็ชอบใหสถาบนัอุดมศึกษาเปดสอนหลักสตูร 

ปริญญาโทไดทั้งแผน ก และ แผน ข  หรือใหเปดสอนหลกัสูตรแผน ก เพียงแผนเดียวได  หากมีเหตผุลและความ 

จําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข  สมควรใหเปดสอนทั้งแผน ก และ แผน ข  พรอมกัน  โดยจะเปดเฉพาะหลกัสูตร 

แผน ข  เพยีงแผนเดียวไมได  (รายละเอียดตามหนังสือที่ ทม 0205(1)/ว 229  ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2524) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2549 
        วันที่  28  กุมภาพันธ  2549 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่2/2549 

วันที ่28 กุมภาพนัธ 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  
 

           ดวยคณะเทคโนโลยทีางทะเลไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

ทางทะเล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง คือ เพื่อใหมคีวามทันตอสถานการณปจจุบัน

เปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยัที่ใหมกีารปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในป พ.ศ. 2549   

และเปนการประกันคุณภาพการศึกษา 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ    94 หนวยกิต 

       - วิชาเฉพาะดาน  34 

       - วิชาเอกบงัคับ  33 

       - วิชาเอกเลือก  27 
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  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2549  เมื่อวันที่ 23 กมุภาพนัธ 2549 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่3/2549  เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2549  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)                    
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหยายรายวิชาสหกิจศึกษาไปอยูในกลุมวิชาเอกเลือกทุกกลุม และปรับหนวยกิต 

   ใหเปน 6 หนวยกิต 

       1.2   ขอใหพิจารณาทบทวนวิชาฝกงานใหเปนหนวยกิต โดยใชเกณฑตามมาตรฐานหลกัสูตร 

พ.ศ. 2548 และใหแกไขใหสอดคลองกันทั้งเลม  

       1.3   ขอใหปรับเพิ่มหัวขอ 15.1 อาจารยผูสอน โดยเพิ่มอาจารยในคณะฯ รวมรายชื่ออาจารย 

   ที่ไปศึกษาตอและจะสําเร็จการศึกษากลบัมาเมื่อไหรใหใสรายชื่อเพิม่ 

       1.4 ขอ 13.2  การสําเร็จการศึกษา ขอใหปรับใหสอดคลองกับเนื้อหาในเลมหลักสูตร 

       1.5 หนา 3 นามสกุลผูทรงคุณวฒุิอันดับ 6 จาก ตันเจริญ แกไขเปน ตันติเจริญ 

       1.6 ขอใหปรับเพิ่มหัวขอ 15.2 โดยใหเพิม่รายชื่ออาจารยพิเศษ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบรหิารการศกึษา (หลกัสูตร 1 ป) 
     หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  

 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

(หลักสูตร 1 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   โดยมีวัตถุประสงค  คือ 

  1.  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเปนผูมีความรูกวางและลึก  มีความสามารถในการบริหาร 

มีคุณธรรม จริยธรรม มวีิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความพรอมที่จะเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 

และผูสนับสนนุการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

  2.  เพื่อพฒันาศักยภาพของผูเขารับการศกึษาใหเปนผูมีความรอบรู สามารถนําหลักวิชาทางการ 

บริหารการศึกษาไปใชแกปญหาและพัฒนาการบริหารงานในหนวยงานของตน 

  3.  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมีคุณวุฒิตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชพีของคุรุสภา 
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาพื้นฐาน     6  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเอก   18  หนวยกิต 

       -  วิชาบงัคบั   12  

       -  วิชาเลือก ไมนอยกวา    6 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ  

2549  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่3/2549  เมื่อวนัที ่7 มีนาคม 2549   ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลกัสูตร 1 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (แบบ 04) 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหเขียนผลงานทางวิชาการ  งานวิจยั งานบริการวิชาการใหถกูตองตามรูปแบบ 

       1.2 ขอใหเพิ่มผลงานวิชาการของอาจารยผูสอน  ขอ 12.1  

       1.3   ขอใหปรับแกแบบ 04  ดังนี ้

   1.3.1  ขอ 3.1  วนั-เวลาดําเนินการ ใหมีเฉพาะ วนั-เวลาราชการปกต ิ

   1.3.2  ขอ 4  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาศึกษาใหมีเฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

   1.3.3  ขอ 11  กรณีที่ตองขอดุลพินิจของ กกต. เปลีย่นเปน กกอ.

   1.3.4  ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เปลี่ยนเปน รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ 

              รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

  3.  นําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบตอไป 
 

4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
        หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติและภาคพิเศษ 

 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ

ทางการบรหิารการศึกษา (หลักสูตร 1 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   ภาคปกติและภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต 

ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาประมาณ 80 คน  ภาคปกติ ประมาณ 20 คน 

และภาคพิเศษ ประมาณ 60 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ  

2549   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่3/2549  เมื่อวนัที ่7 มีนาคม 2549  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

  ทางการบรหิารการศึกษา  (หลักสูตร 1 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับการเปดสอนเหลอืเพียงภาคเดียว 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.4  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร  
       (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  เปนความรวมมือกับมหาวทิยาลัยอีก 6 แหง  ดังนี้  จฬุาลงกรณ 

มหาวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยขอนแกน  มหาวทิยาลยัเชียงใหม  มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง  และมหาวทิยาลัยแมโจ   โดยมีวัตถุประสงค คือ  

         1.  ผลิตดษุฎีบัณฑิตที่มคีวามรูความสามารถในการวิจัย คนควา และติดตามวิชาการดาน 

วิทยาการคอมพิวเตอรทฤษฎี  เพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเปนหนทาง 

ไปสูความสามารถในการเปนผูนาํทางวชิาการดานนี ้

         2.  พัฒนาองคความรูใหมทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร  ซึ่งจะสงผลตอการออกแบบเพื่อการ 

พัฒนาผลิตภัณฑคอมพวิเตอรทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
โครงสรางของหลักสูตร   
แบบ 1.1  (สาํหรับผูสาํเรจ็การศึกษาปริญญามหาบณัฑิต)   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หนวยกติ 

  ก.  วิชาบังคับ        -  หนวยกิต 

  ข.  วิทยานิพนธ     48  หนวยกิต 
แบบ 2.2  (สาํหรับผูสาํเรจ็การศึกษาปริญญาบณัฑิต)   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72  หนวยกติ 

  ก.  วิชาบังคับ     24  หนวยกิต 

       -  วิชาบงัคบั    18 

       -  วิชาเลือก      6 

  ข.  วิทยานิพนธ     48  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่10/2548 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม  

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2549   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร  
      (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549    

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   หนา 37 ขอ 17.1  วิชาสัมมนาวิทยานิพนธ 6 หนวยกิต เปนรายวิชาทีไ่มนับหนวยกติ 

แตตองใสจํานวนหนวยกิต และขอใหเพิ่มขอความในวงเล็บ (ไมนับหนวยกิต)     

       1.2  ขอใหแนบเอกสารความรวมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัยตางประเทศ  เพื่อใหผูเรียน 

ที่ไดรับทุน สกอ. สามารถไปทําวิจัยเพิ่มทีต่างประเทศได 

       1.3  ขอใหปรับอาจารยประจําหลกัสูตร  ใหเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยบรูพา  

ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548และสอดคลองกบัหลักสูตร 

อยางนอย 3 ทาน 

       1.4 ความไมสอดคลองเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ publication 

   ขอใหปรับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ. 

  2.  ขอใหชะลอการนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยไวกอน  เพื่อรอใหข้ันตอนในการลงนามความรวมมือ 

     กับมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แหงเรียบรอยกอน  จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   

     โดยจัดทาํเปนเอกสาร จํานวน 15 ชุด พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

 
4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
       หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาเอก  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ   โดยจะเปดรับนิสิต  ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  จํานวนนสิิต 

ที่รับเขาศึกษา 5 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2549  เมือ่วันที่ 11 เมษายน 2549   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ    
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มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับลดจํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาจาก 5 คน เปน 2 คน 

2.  ขอใหชะลอการนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยไวกอน  โดยใหนาํเสนอพรอมหลักสูตรฯ  

 
4.6  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

 

           ดวยวทิยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการขอปรบัปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลัย 

โดยมีโครงสรางหลักสูตร  ดังนี ้

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ   

   Group  1.  Management Information Systems (MIS) 

     2.  Management 

     3.  Marketing 

     4.  Hospitality Management 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

   1.  General Education Courses   30  credits 

   2.  Core Courses    30 credits 

   3.  Professional Courses   60 credits 

        3.1  Major Required Courses     36 

        3.2  Major Elective Courses   24 

   4.  Free Elective Courses     6 credits 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.7  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ    
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548  และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 

 

                  ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารบัทราบการใหความเห็นชอบ นัน้ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณาแลวมขีอสังเกตวาโครงสรางหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี- 

บัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสตูรนานาชาต ิหลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ระบุวา “แบบ 1 เปนแผนการศกึษาที่เนนการวจิยัโดย 
มีการทาํวทิยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม  สถาบนัอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวชิาเพิ่มเติมหรือ 
ทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึน้ก็ได โดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสมัฤทธิ์ตามทีส่ถาบันอุดมศึกษา 
กําหนด”  ซึ่งจากการวิเคราะหหลกัสูตรพบวา โครงสรางหลักสูตรดังกลาวมีจาํนวนหนวยกิตทั้งหมด 60 หนวยกิต   

โดยมีการเรียนวิชาบังคับ 12 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 48 หนวยกติ  ซึ่งไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรฯ  

ดังกลาว  และเมื่อปรับแกไขโครงสรางหลกัสูตรและแบบสมอ. 06 แลว  ขอใหเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรดังกลาวกอนเสนอสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป  บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตรได 

ปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตเรยีบรอยแลว โดยปรับเปน 
1.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548   

ปรับเปน        “ขอ 17.1.1 แบบ 1(2) เปนแผนการศกึษาที่เนนการวิจัย โดยทาํวิทยานิพนธ และศกึษา 
งานรายวชิาเพิ่มเติม  โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  ดังนี้ 

  ก.  รายวชิาศกึษาเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต (Audit)    12  หนวยกิต” 
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2.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลกัสูตรนานาชาติ  
    หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548      ปรับเปน    
“ขอ 17.1.1 Plan 1(2) This is a research focused study plan. Students may study course  
work as audit (no greater than 12 credits) earn 48 credit hours for dissertation research. 

            (Minimum total credits to earn are 60 credits as follows) 
a.  Course Work     12 credits (Audit)” 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 4/2549   วนัองัคารที ่27 มิถุนายน 2549  เวลา 09.30 น.   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอเปลี่ยนเปนวนัอังคารที่ 20 มถินุายน 2549 เวลา 09.30 น. 

 
  5.2  ขอสังเกตจากคณะกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

          ศ.ดร.พจน  สะเพียรชัย  และ ศ.ดร.เสนาะ  ติเยาว  ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกบันโยบายของ 

มหาวิทยาลยั คือ คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยูกับคุณภาพของอาจารย  ดังนัน้ ถาเปนไปได มหาวทิยาลยับูรพา 

ควรสนับสนนุพัฒนาอาจารยใหศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนใหมากยิ่งขึน้  เพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัใหเปนมหาวทิยาลัยวิจัยและลดการไปเปดสอนตามศนูยตาง ๆ เพื่อไดมหาวิทยาลยัมีคุณภาพมากขึ้น 
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         ศ.ดร.สุทศัน  ยกสาน  ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกบัการประชุมสภาวิชาการในครั้งตอๆ ไป  

ขอใหมีเวลาประมาณ 15 นาทีกอนเขาวาระการประชุม  โดยใหเปนการพูดคุยและปรึกษาหารือกนัในประเด็น 

ปญหาพิเศษดานวิชาการ 

         ศ.ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ และ รศ.สุจนิต  วิจิตรกาญจน   ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกบัการเปด 

หลักสูตรใหม  มหาวทิยาลัยควรมีการเขมงวดมากขึ้น  เพื่อใหเปนมหาวทิยาลยัทีม่คีุณภาพ 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอใหรองอธิการบดฝีายวิชาการเสนอขอสังเกตดังกลาวใหอธกิารบดี 

  ไดทราบตอไป 
 

ปดประชุมเวลา 11.40 น. 

 
 
 

         (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ)                (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

    นักวชิาการศึกษา        หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

                         ผูบนัทกึการประชุม          ผูบนัทึกการประชุม 

 

 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

               ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม 
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