
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  4/2549 
วันอังคารที ่ 12  กันยายน  2549  เวลา  09.30  น. 
ณ หองประชมุ 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผูเขาประชมุ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี    กรรมการ 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั     

3.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 4.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

5.  รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ ์  จิตรสถาพร   กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช   กรรมการ  

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

8.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

     ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                 ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 10.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 11.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 12.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
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13.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ    

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 14.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร   กรรมการ 

          ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

15.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตาํแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการ 

                    เปนศาสตราจารย  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 16.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 17.  นายพิชิตร    มีพจนา    ผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

 
ผูลาประชมุ 
 1.  อธิการบด ี

2.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

3.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ  

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

4.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั    

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง       

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 7.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา เทียนไทย    

      ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

8.  รองศาสตราจารยสุจนิต  วิจิตรกาญจน    

             ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

9.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชื่น    

             ผูทรงคุณวฒุิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
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10.  ศาสตราจารยธวชั   ปุณโณทก    

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตีําแหนงทางวชิาการเปนศาสตราจารย 

     กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาววรรณา  แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

2.  นางสาวณฐักานต  ปดเกษม  กองบริการการศึกษา 
 

ผูเขาชี้แจง 
 1.  รศ.สําเภา   จงจิตต   คณะวิทยาศาสตร 

 2.  ผศ.นิรันดร   วิทิตอนนัต  คณะวิทยาศาสตร 

 3.  ผศ.ดร.นุจรี   ไชยมงคล  คณะพยาบาลศาสตร 

 4.  ผศ.ดร.ยุน ี   พงศจตุรวทิย  คณะพยาบาลศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น. 

 เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ  จงึมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  

เปนประธานทีป่ระชุมแทน 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2549 
        วันที่  25  เมษายน  2549 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่3/2549 

วันที ่25 เมษายน 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมแีกไขหนา 8 วาระที ่4.3  มติขอ 1 ขอใหแกไขขอความ 

  “ภาคเดียว”  เปน “ภาคปกติ” 
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วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  การจัดกลุมมหาวิทยาลัย 
 

          รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา สภามหาวทิยาลัยไดพิจารณา 

เปลี่ยนกลุมมหาวิทยาลัยซึง่เดิมอยูในกลุมที่ 2  ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ  เปนกลุมที่ 1  ผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 3.2  การตรวจเยี่ยมของสมศ. 

 

          รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2549   

มหาวิทยาลยัไดรับการตรวจเยี่ยมจาก สมศ.  ผลการประเมินดวยวาจา เปนทีพ่อใจ  ซึ่งสมศ.จะรายงานผล 

อยางเปนทางการใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
      ฉบับป พ.ศ. 2545  

 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

ชีววทิยาศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2545   เปนการเปลี่ยนรหสัวิชา เนื่องจากรหัสวิชาซ้ําซอนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  จํานวน 1 รายวิชา คือ 

  จากเดิม  306638 ชีววิทยาการเจริญสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-3-4) 

       Developmental Biology for Science Education 

  เปน 306612 ชีววทิยาการเจริญสําหรับวทิยาศาสตรศึกษา      3(2-3-4) 

     Developmental Biology for Science Education 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 3/2549  เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2549 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่6/2549  เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2549  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววทิยาศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.2  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  

 

          คณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552)  

เรียบรอยแลว   
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

 โครงสรางหลกัสูตร    แผน ก (1) แผน ก (2)  แผน ข 

1.  วิชาบงัคับพื้นฐาน        (9)       9       9 

2.  วิชาบงัคับวิชาชพีสาธารณสุข         -     15     15   

3.  วิชาเลือก           -       6                      12   

4.  วิทยานิพนธ         42     12        -  

5.  การคนควาอิสระ          -                        -                         6  

 หมายเหต ุ แผน ก (1)  นิสิตอาจตองเรียนวิชาบงัคับพืน้ฐานโดยไมนับหนวยกิต  ตามคําแนะนําของ 

       คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวันที ่15 มิถนุายน  

2549  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2549  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   ขอใหเขียนอธบิาย ขอ 17.3.3 ใหชัดเจน 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

           คณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549   โดยจะเปดรับนิสิต 

ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษา  45 คน  ดังนี ้

 ภาคปกติ      แผน ก (1)  จาํนวน 5 คน แผน ก (2)   จาํนวน 10 คน แผน ข  จํานวน 30 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวันที ่15 มิถนุายน  

2549  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2549  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกประวตัิอาจารยใหถกูตอง 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสกิสประยุกต หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  

 

          คณะวทิยาศาสตร ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552)  

เรียบรอยแลว   โดยมีวัตถุประสงคของหลกัสูตร  ดังนี ้

  1.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูดานฟสิกสพื้นฐานและเขาใจความสาํคัญของวิชาฟสิกสในกระบวนการ 

ผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม 

  2.  เพื่อใหผูเรียนสามารถรูปญหาขั้นพื้นฐานในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ เพือ่สามารถแกไข 

ปญหาไดอยางถูกตองและเปนไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  3.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและสามารถนาํไปใชประกอบอาชีพไดอยางมีคุณธรรมและมีจริยธรรม 

สามารถประกอบสัมมาชพีดวยตนเอง หรือทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

  4.  เพื่อผลิตบคุลากรดานวทิยาศาสตร เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และลดการพึ่งพา 

เทคโนโลยีจากตางประเทศ 

  5.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูดานฟสิกสพื้นฐาน และสามารถศึกษาตอในระดับสูงได 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2549  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  ขอใหคณะฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอใหเขียนใหชดัเจนวา เปนฟสิกสประยกุต  ไมใช 

   ฟสิกสพืน้ฐาน 

       1.2 หนา 11  โครงสรางหลกัสูตร ขอใหพิจารณาทบทวนจํานวนชัว่โมงการฝกงาน 

   ในวงเล็บของรายวิชา 301493   
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       1.3   หนา 27  ขอใหพิจารณาทบทวนรายวิชา 505101 การฝกภาคปฏิบัติในโรงงาน 

และ 535101 เขียนแบบวิศวกรรม  ที่เนนวศิวกรรมศาสตรมากเกนิไป   

       1.4   หนา 27  ขอใหพิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวชิาของรายวิชา 310201  ยาวเกนิไป 

       1.5 หนา 29  รายวิชา 308497  และหนา 30  รายวิชา 308498  ขอใหเขียนบุรพวชิาและ 

เงื่อนไขใหชัดเจน 

       1.6 ขอใหพิจารณาทบทวนสาระวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร  (ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวชิา) 

       1.7 ขอใหพิจารณาทบทวนรายชื่ออาจารยผูสอนแตละทานมีภาระงานมากเกินไปหรือไม 

       1.8 ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนวา ทาํอยางไรใหสอนที่เนนฟสิกสประยุกตมากกวา 

   วิศวกรรมศาสตร 

  2.  ขอใหคณะฯ นาํหลกัสูตรกลับไปพิจารณาทบทวน และขอใหนาํกลบัมาพิจารณาใน 

     คณะกรรมการสภาวิชาการอีกครั้ง 

 
4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ 

 

           คณะวทิยาศาสตร ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ   โดยจะเปดรับนิสิต 

ตั้งแตภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2550  จํานวนนสิิตที่จะรับเขาศึกษา  30  คน  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2549  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสประยุกต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ขอใหคณะฯ นาํกลับไปปรับแกใหสอดคลองกับหลักสูตร และนําเสนอพรอมหลักสูตรในคร้ังตอไป 
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4.6  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลเด็ก หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

(พ.ศ. 2549-2552)  เรียบรอยแลว  โดยมวีตัถุประสงคของหลักสูตร  ดังนี ้
  แผน ก 
  1.  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสงูแกเด็กแบบองครวมในเดก็ที่มีภาวะปกติ  ภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยและ 

ภาวะเจ็บปวยที่ซับซอน  โดยบูรณาการความรูดานการพยาบาลเด็ก และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของมาใชในการทําวิจัยได 

  2.  วิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาสุขภาพเด็กทีม่ีความซับซอนได 

  3.  สามารถทาํวิจัย วเิคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัย ตลอดจนนาํผลการวิจยัมาใชในการพัฒนา 

คุณภาพการพยาบาลเด็ก และระบบบริการพยาบาล 

  4.  จัดการบริการพยาบาลสุขภาพองครวมแกเด็กและครอบครัว 

  5.  เปนผูมีความสามารถในการสรางผลงานวิจัยหรือนวตักรรมดานการพยาบาลเด็ก 

  6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสงัคม 
  แผน ข 
  1.  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสงูแกเด็กแบบองครวมในเดก็ที่มีภาวะปกติ  ภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยและ 

ภาวะเจ็บปวยที่ซับซอน  โดยบูรณาการความรูและนําผลการวิจยัดานการพยาบาลเด็ก และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

มาใชในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพเด็กได 

  2.  วิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาสุขภาพเด็กทีม่ีความซับซอนได 

  3.  สามารถสบืคน วเิคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัย ตลอดจนนาํผลการวิจยัมาใชในการพัฒนา 

คุณภาพการพยาบาลเด็ก และระบบบริการพยาบาล 

  4.  จัดการบริการพยาบาลสุขภาพองครวมแกเด็กและครอบครัว 

  5.  เปนผูมีความสามารถในการสรางผลงานวิชาการหรอืนวัตกรรมดานการพยาบาลเด็ก 

  6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสงัคม 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่5/2549 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  

2549  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2549  เมื่อวนัที ่15 สิงหาคม 2549  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       1.1   หนา 15  ขอ 19.3.1.3  รายวชิาเฉพาะสาขา ขอใหระบุใหชัดเจนวาตองเรียนรายวิชาใดบาง 

   ทั้งแผน ก และแผน ข 

       1.2 หนา 16  ขอใหปรับช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ของรายวชิา 102650  

   ใหสอดคลองกัน  

       1.3 ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ คาํวา “Advance” มี d หรือไม  ใหปรับ 

   ใหสอดคลองกันทั้งหลักสูตร 

       1.4 หนา 6 และหนา 8  ขอใหแกไขคุณวุฒิของอาจารย จาก Doctoral of Philosophy 

   เปน Doctor of Philosophy 

       1.5  ขอใหตรวจสอบรูปแบบและตรวจสอบภาษาใหถูกตอง 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 5/2549   วนัองัคารที ่24 ตุลาคม 2549  เวลา 09.30 น.   
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ขอใหเลื่อนการประชุมคร้ังที ่5/2549  เปนวันองัคารที ่14 พฤศจิกายน 2549 

  เวลา 09.30 น.  

 

ปดประชุมเวลา 11.10  น. 

 
 
 
 

(นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม)     (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        นักวิชาการศึกษา            หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

                 ผูบันทกึการประชุม               ผูบนัทกึการประชุม             

 

 

 

        (นายพิชติร    มีพจนา)           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา           ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

     ผูตรวจรายงานการประชมุ            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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