
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๑  
วันอังคารที ่ ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  

ณ หองประชมุ ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัญฑา   ผลิตวานนท   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

๓.  อาจารยวรัิช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

       คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖.  ศาสตราจารยธวัช   ปุณโณทก   กรรมการ 

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตีําแหนงทางวชิาการเปนศาสตราจารย 

     กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                 ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๘.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๙.  รองศาสตราจารย ดร.คเชนทร  เฉลิมวฒัน   กรรมการ 

      ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๐.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม   กรรมการ 

              ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๑.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

         ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๒.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช   กรรมการ 

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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 ๑๓.  ศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง    กรรมการ 

         ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๔.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ    

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๑๕.  รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม พูลสงวน   กรรมการ 

           ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๑๖.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ   

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 ๑๗.  รองศาสตราจารย ดร.รัชนี    ขวัญบุญจัน   กรรมการ   

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๘.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๑๙.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

 ๒๐.  ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  ล่ิมมณี    กรรมการ 

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

 ๒๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 
ผูลาประชมุ 

๑.  อธกิารบด ี

๒.  รองศาสตราจารยวิไลพรรณ  สวัสด์ิพาณิชย  

           ผูแทนอาจารยกลุมวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๓.  รองศาสตราจารยพิริยา  ศุภศรี    

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 ๔.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร  

         ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๕.  ศาสตราจารย นายแพทยเติมชัย ไชยนุวัต ิ    

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 



-๓- 

 

๖.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์    

      คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมตีําแหนงทางวชิาการ 

                  เปนศาสตราจารย  กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

 ๗.  นายพิชิตร    มีพจนา     

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑.  นางสาววรรณา  แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

 

ผูเขาชี้แจง 
 ๑.  ผศ.ดร.พัชนีย    ธระเสนา  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 ๒.  อาจารยวลัลภ  ศัพทพนัธุ  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 ๓.  นายวรชยั   ภิรมย   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 ๔.  นายสมาน   สรรพศรี   คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.40  น. 

 เนื่องจากทานอธิการบดีปวย  จงึมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวชิาการ  รองประธานกรรมการ  

เปนประธานทีป่ระชุมแทน 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  1.1  ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยบรูพา 
 

          รองอธกิารบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ)  ไดแจงใหที่ประชุม 

ทราบวา  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๒๕   

ตอนที่ ๕ ก   เมื่อวันที ่๙ มกราคม ๒๕๕๑  ขณะนี้ มหาวทิยาลยักาํลังดําเนนิการจัดทํารางขอบังคบัฯ
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครัง้ที่ ๕ / ๒๕๕๐ 
         วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่๕ / ๒๕๕๐  

วันที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๐  
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

      หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐    มีมต ิดังนี ้

๑.  ขอใหวิทยาลัยฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑  ขอใหตั้งคณะทํางานฯ  พิจารณาทบทวนรายวิชาทกุรายวชิาใหสอดคลองและขอมูลตรงกัน 

 ๑.๒  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและชื่อรายวิชาภาษาองักฤษใหสอดคลองกันทัง้หลกัสตูร 

 ๑.๓ หนา ๕  ขอใหตรวจสอบสถานทีพ่ิมพ และโรงพิมพของอาจารยไพฑูรย  โพธิสวาง 

 ๑.๔  หนา ๙  ขอใหตรวจสอบชื่อมหาวิทยาลยัของ ผศ.ดร.พชันีย  ธระเสนา 

 ๑.๕  หนา ๑๕  ขอใหพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาองักฤษของรายวิชา  ๓๕๔๖๔๑    

  จริยธรรมการบริหาร 

 ๑.๖  ขอใหแกไข คําวา “โลกาภวิฒัน”  เปน  “โลกาภวิตัน”  ใหสอดคลองกันทั้งหลักสูตร  

 ๑.๗  หนา ๒๗ ขอใหแกไขคําวา “มิสซิปซิป มหาวิทยาลัยแจ็คสัน สเตร็ด” ใหถูกตอง 

 ๑.๘  ขอใหพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของคําวา “เมืองพิเศษ”  

  โดยขอใหปรับแกใหสอดคลองกันทัง้หลกัสูตร 
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 ๑.๙  ขอใหพิจารณาทบทวนรายวชิา ๓๖๔๕๑๓ กลยทุธการจดัการทรัพยากรบุคคล  และ 

   รายวิชา  ๓๕๔๕๑๔ การจดัการเชิงกลยทุธ  และขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา 

   ใหสอดคลองกันดวย  

 ๑.๑๐   หนา ๓๖ ขอใหพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษของ 

           รายวิชา  ๓๕๕๕๐๔ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหาร  โดยขอใหปรับแกคําอธิบาย 

    รายวิชาใหสอดคลองกันดวย 

 ๑.๑๑ หนา ๓๙  ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา ๓๕๔๖๓๔ กฎหมายสําหรับ 

    การบริหาร  โดยขอใหตัดคําวา “ความรูเบ้ืองตน”  ออก 

 ๑.๑๒ หนา ๔๐ รายวิชา  ๓๕๔๖๓๖ ขอใหแกไขชื่อรายวิชาเปน “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

 ๑.๑๓ หนา ๔๐ รายวิชา  ๓๕๔๖๓๙ การสรางสรรคธุรกิจและการประกอบการ  ขอใหพิจารณา 

          ทบทวนชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกันทัง้หลกัสูตร   

๒.  เมื่อปรับแกเรียบรอยแลว  ขอใหนําเสนอสภาวิชาการในครั้งตอไป 
 

  ในการนี้  วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจไดปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอย  ดังนี้  

 (๑)  มติขอ ๑.๑ ไดมีการตั้งคณะทํางานฯ เรียบรอยแลว 

 (๒)  มติขอ ๑.๒ ตรวจสอบชือ่รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษแลว และเพิ่มเติมคาํอธิบาย 

        รายวิชาดวย ดงัตอไปนี้  

  -  วิชา ๓๕๔๖๓๒ กลยทุธการจัดการตลาดและการประชาสัมพนัธ แกไขชื่อภาษาอังกฤษ 

     จาก Strategic Marketing Management and Public Relations เปน Marketing 

        Management and Public Relations Strategy อยูหนา ๓๐, ๓๒, ๓๙  

  -  วิชา ๓๕๔๖๓๘ การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ  แกไขชือ่ภาษาอังกฤษ 

      จาก Competitive and Dynamic Analysis เปน Organizational Competitive and  

     Dynamic Analysis และแกไขคําอธิบายรายวิชาเพิม่เติมดวย อยูหนา ๒๔, ๓๐, ๓๓, ๔๑ 

  -  วิชา ๓๕๔๖๒๑ การบริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชน แกไขคําอธิบายรายวิชา 

        เพิ่มเตมิ อยูหนา ๓๘ 

  -  วิชา ๓๕๔๖๓๓ การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development) แกไขชื่อ เปน 

       ภาวะผูนํากบัพฤติกรรมองคการ (Leadership and Organizational Behavior) และแกไข 

      คําอธบิายรายวิชาเพิ่มเติมดวย อยูหนา ๕, ๙, ๓๐, ๓๒, ๔๐    
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  -  วิชา ๓๕๔๖๓๕  การจัดการปฏิบัติการ (Operations Management) แกไขชื่อ เปน 

     การจัดการเทคโนโลยีและปฏิบัติการ (Technology and Operation Management)  

     และแกไขคําอธิบายรายวชิาเพิม่เติมดวย อยูหนา ๓๐, ๓๒, ๔๐  

  -  วิชา ๓๕๔๖๓๗ การจัดการสารสนเทศในองคการภาครัฐและภาคเอกชน แกไขคําอธิบาย 

         รายวิชาเพิม่เติม อยูหนา ๔๑  

  -  วิชา ๓๕๔๖๔๒ การบริหารการเรียนรูในองคการ แกไขคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

     อยูหนา ๔๒  

      (๓)  มติขอ ๑.๓ ตรวจสอบและแกไขแลว  โดยเปลี่ยนสถานทีพ่ิมพจาก ศูนยชวยเหลือทางวิชาการ 

  พัฒนาชุมชนเขต เปน กรมการพัฒนาชมุชน และเปลีย่นสถานทีพ่ิมพจาก Bankok: Iseas, 

  Republic of Singapore เปน n.p. อยูหนา ๕, ๑๐  

 (๔) มติขอ ๑.๔ ตรวจสอบและแกไขแลว โดยการตัดคําวา Gorge ออก  เนือ่งจากพิมพเกนิ  

  อยูหนา ๔, ๙  

      (๕)  มติขอ ๑.๕ พจิารณาทบทวนและแกไขแลว  โดยการเปลี่ยนจาก Ethical Management เปน 

  Management Ethics อยูหนา ๑๔, ๑๕, ๓๐, ๓๓, ๔๑  

      (๖) มติขอ ๑.๖ แกไขคําวา “โลกาภิวัฒน” เปน “โลกาภิวัตน” แลว ตั้งแตหนา ๑๓, ๑๖, ๑๘  

 (๗) มติขอ ๑.๗ แกไขคําวา “มิสซิปซิป มหาวิทยาลัยแจ็คสัน สเตร็ด” แลว โดยการเปลี่ยนจาก 

  ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด อยูหนา ๒๗  

 (๘) มติขอ ๑.๘ แกไขแลว โดยการเปลี่ยนจาก ๓๕๔๖๔๔ สัมมนาวาดวยการจัดการภาครัฐ 

  และภาคเอกชนในระบบเมืองพิเศษ (Seminar in Public and Private Management in  

  New Economic Town) เปน ๓๕๔๖๔๔ สัมมนาวาดวยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

  ในกลุมประเทศเศรษฐกิจใหม (Seminar in Public and Private Management in New 

  Economic Countries)  และแกไขคําอธิบายวิชารายวิชาเพิ่มเติม อยูหนา ๓๑, ๓๓, ๔๒  

 (๙) มติขอ ๑.๙ พจิารณาและแกไขวิชากลยุทธการจัดการทรัพยากรบุคคล (Strategic Human 

  Resource Management) โดยการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ (Human Resource  

  Management Strategy) และแกไขคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมดวย อยูหนา ๑๘, ๒๙, ๓๒  

  ๓๔, ๓๕, ๓๗   

  (๑๐) มติขอ ๑.๑๐ พิจารณาและแกไขรายวิชา ๓๕๕๕๐๔ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารแลว  

     โดยการแกไขคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมอยูหนา ๓๖   

 



-๗- 

 

  (๑๑) มติขอ ๑.๑๑ แกไขรายวิชา ๓๕๔๖๓๔ กฎหมายสาํหรับการบริหาร โดยการตัดคําวา 

     “ความรูเบื้องตน” ออกแลว และไดเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาดวย อยูหนา ๔๐  

 (๑๒) มติขอ ๑.๑๒ แกไขแลว โดยการเปลีย่นชื่อวิชาจาก ภูมิปญญาทองถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง 

     (Local Wisdom and Sufficiency Economy) เปนชือ่วิชา เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency  

     Economy) แกไขคําอธิบายรายวชิาเพิ่มเติมดวย อยูหนา ๒๐, ๓๐, ๓๒, ๔๐    

 (๑๓) มติขอ ๑.๑๓ พิจารณาและแกไขชื่อวิชาจาก ๓๕๔๖๓๙ การสรางสรรคธุรกิจและ 

     การประกอบการ (Creativity in Business and Entrepreneurship) เปน ความคิดสรางสรรค 

     สําหรับการดําเนนิธุรกิจและภาวะผูประกอบการ (Creativity for Business Operation and  

     Entrepreneurship) และแกไขคําอธิบายรายวิชาเพิม่เติม อยูหนา ๗, ๑๑, ๓๐, ๓๓, ๔๑   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

     หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       ๑.๑ หนา ๔  ขอ ๑๑  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ขอใหใชขอความของขอบังคับ 

      มหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๐   

ขอ ๓๐.๓.๗  แทน 

       ๑.๒ หนา ๗  ขอใหตรวจสอบวุฒกิารศึกษา นางสาวปนกนก วงศปนเพชร   

       ๑.๓ หนา ๔ ขอ ๑๒.๑ อาจารยประจําหลกัสตูร  ขอใหพิจารณาทบทวนอาจารยประจํา 

หลักสูตร  เนื่องจากมีอาจารยบางทานจบการศึกษาไมตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน  

เชน  อาจารยพัชนยี  ธระเสนา   

       ๑.๔  หนา ๒๕  ขอใหตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิและสถานที่ศึกษาของอาจารย 

   ธรรมรักษ  การพิศิษฎ  

       ๑.๕  หนา ๓๕  แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  ปที่ ๒ ภาคเรียนที ่๑ รายวิชา ๓๕๔๖๙๙ 

วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต  ขอใหปรับแกเปน ๙ หนวยกติ  และภาคเรยีนที่ ๒ รายวชิา 

๓๕๔๖๙๙ วทิยานพินธ (ตอ)  ขอใหเพิ่มจํานวนหนวยกิต เปน ๓ หนวยกิต 



-๘- 

 

       ๑.๖  หนา ๓๖  แผนการศึกษา แผน ข  ปที ่๒ ภาคเรียนที ่๑ วิชาเรียนแทนวิทยานิพนธ 

    ๓ หนวยกิต  ขอใหปรับแกจํานวนหนวยกิต เปน ๖ (๖-๐-๑๒)  

       ๑.๗  หนา ๓๖ แผนการศึกษา แผน ข ปที่ ๒ ภาคเรียนที ่๑ วิชาเลือก ๓ หนวยกิต  

   ขอใหตัดออก 

       ๑.๘ หนา ๓ ๖ แผนการศึกษา แผน ข ปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ รายวิชา ๓๕๔๖๒๙ ปญหาพิเศษ 

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ๖ (๖-๐-๑๒)  ขอใหปรับแกจํานวนหนวยกิตใน 

วงเล็บ เปน ๖ (๐-๐-๑๘)  โดยขอใหปรับใหสอดคลองทั้งหลักสตูร 

       ๑.๙  แบบ สกอ. ๐๔ หนา ๔  ขอใหตรวจสอบขอบังคับของวทิยาลยัฯ ในสวนของแบบศกึษา 

   เต็มเวลา และแบบศึกษาบางเวลา  ใหศึกษาไดไมเกินกีป่การศึกษา 

       ๑.๑๐ แบบ สกอ. ๐๔ หนา ๓  ระบบทวิภาค ขอใหใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 

      ๑๕ สัปดาห จะมากกวานีก้็ได  โดยใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกนัทกุคณะ/ วิทยาลัย 

       ๑.๑๑ ขอใหตรวจสอบคาํวา social science คําวา science ตองม ีs ดวย  

  ๒.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน 

 
  ๓.๒ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
                          สาขาวิชาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน  หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

        ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕  

ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  มีมต ิขอใหวิทยาลัยฯ  ปรับแกใหสอดคลองกับหลักสูตร

และนําเสนอสภาวิชากาในครั้งตอไป  

  ในการนี้  วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจไดปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอย 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 



-๙- 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       ๑.๑ ขอใหปรับอาจารยประจําหลกัสูตรใหสอดคลองกับหลกัสูตร 

       ๑.๒ ขอใหเพิ่มรายละเอียดจํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา ดงันี ้ แผน ก  ประมาณ ๕ คน  

   แผน ข  ประมาณ ๔๕ คน 

  ๒.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
   ๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

         ดวยคณะแพทยศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับป  

พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ เปนการปรับปรุงแกไขรหัสวิชา  เนื่องจากเกิดความผิดพลาด 

ในการตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๓ รายวิชา  ดงันี ้

   ๑.  รายวิชาเดมิ ๓๐๘๑๐๗ ฟสิกสทางการแพทย    ๓(๓-๐-๖) 

           Medical Physics 

  แกไขรหัสวิชาเปน ๓๐๘๑๐๘ ฟสิกสทางการแพทย    ๓(๓-๐-๖) 

           Medical Physics 

  ๒.  รายวิชาเดมิ ๓๐๘๑๐๘ ปฏิบัติการฟสิกสทางการแพทย ๑(๐-๓-๐) 

          Medical Physics Laboratory 

 แกไขรหัสวิชาเปน ๓๐๘๑๐๙ ปฏิบัติการฟสิกสทางการแพทย ๑(๐-๓-๐) 

         Medical Physics Laboratory 

 ๓.  รายวิชาเดมิ ๓๑๗๓๕๕ พยาธวิิทยาคลนิิก   ๒(๑-๓-๒) 

         Clinical Pathology 

แกไขรหัสวิชาเปน ๕๘๔๓๐๑ พยาธิวทิยาคลินกิ   ๒(๑-๓-๒)   

         Clinical Pathology 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๘/๒๕๕๐   เมือ่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 



-๑๐- 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙  (สมอ. ๐๘) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  เห็นชอบในหลกัการ   

  ๒.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน 

 
๔.๒  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาทศันศิลปและการออกแบบ   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

         ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวใน 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปการศึกษา ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว   โดยมีวัตถุประสงค คือ 

  ๑.  ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานการวิจยัหรือการแกปญหาที่สามารถนําเอาผลผลติ 

ที่ไดไปประยุกตใชทางดานสงเสริมและสรางสรรคผลงานศิลปะและออกแบบในหนวยงานและองคกรตาง ๆ ทัง้ของ 

รัฐและเอกชน 

๒.  ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเพื่อเขาสูการทํางานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทัศนศิลป 

และการออกแบบ   

๓.  ผลิตบุคลากรที่มีความร ูความสามารถ ในการทาํงานศิลปะและออกแบบอยางอิสระ  เพื่อสราง 

งานและกิจการของตนเอง ไดตามความถนัดและสนใจ 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๔๕ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  ก.  วิชาบังคับ        ๑๘  หนวยกติ 

  ข.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา    ๑๕  หนวยกติ 

  ค.  วิทยานิพนธ      ๑๒  หนวยกติ   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๔  มกราคม  ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๑ ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 



-๑๑- 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ  

       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       ๑.๑ ขอใหตัด “s” ออกจากคําวา Art ทุกคํา 

       ๑.๒ หนา ๔ ขอ ๑๓.๑ อาจารยประจําหลกัสตูร  รศ.ภรดี  พันธุภากร  ขอใหเพิ่มหัวขอรางวัล 

และผลงานสรางสรรคดีเดนที่ไดรับ    

       ๑.๓ ขอใหปรับวิชาสัมมนาของทกุกลุม เปนวิชาบังคับ  ๑ รายวิชา  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนและ 

   มีความหลากหลายในสาขาวิชา 

       ๑.๔ หนา ๑๘  รายวิชา ๖๓๑๕๐๕ การบรหิารทัศนศิลปและการออกแบบ  ขอใหปรับเปน 

   การธุรกิจและการตลาดดานทัศนศิลปและออกแบบ (Graphic Arts & Design)  

หรือเพิ่มสาระ เพิ่มเปนรายวชิาเลือก 

       ๑.๕ หนา ๑๙  รายวิชา ๖๓๑๕๒๓ เรขศิลปและการโฆษณาเชิงวิเคราะห  ขอใหแกไข 

ชื่อภาษาองักฤษ คําวา Analylical เปน Analytical  โดยปรับใหสอดคลองทั้งหลกัสูตร 

       ๑.๖  หนา ๒๑  ขอ ๑๘.๕ แผนการศึกษา  ปที ่๒ ภาคการศึกษาตน  รายวิชา ๖๓๑๖๐๖  

การวิจยัทางทศันศิลปและการออกแบบ ๓(๒-๒-๕)  ขอใหปรับเปนรายวิชาใน ปที่ ๑  

ภาคการศึกษาปลาย  

     ๑.๗ ขอใหเพิ่มรายวิชาสัมมนา จาํนวน ๓ หนวยกิต และวทิยานพินธ จํานวน ๓ หนวยกิต 

 ในแผนการศึกษา ปที่ ๒ ภาคการศึกษาตน  

       ๑.๘  ขอใหปรับแกจํานวนหนวยกติ รายวิชา ๖๓๑๖๙๙  วทิยานพินธ ๑๒ หนวยกิต  

ลดเหลือ ๙ หนวยกิต ในแผนการศึกษา ปที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

     ๑.๙  หนา ๒๔  ขอใหปรับคําอธิบายรายวิชา ๖๓๑๕๒๒  การออกแบบนิเทศศิลปรวมสมัย  

       ๑.๑๐ ขอใหตัดคําวา “ศึกษา” ออกจากคําอธิบายรายวิชาทุกรายวชิา  

  ๒.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน 

 



-๑๒- 

 
๔.๓  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวชิาทัศนศลิปและการออกแบบ  หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทศันศิลปและการออกแบบ  หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๑    โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๑  จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา 

๒๐  คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๔  มกราคม  ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิปและการออกแบบ  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       ๑.๑ ขอใหปรับวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง เปนภาษาไทย 

  ๒.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน 

 
วาระที ่๕  เรื่องอื่น ๆ  
  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑  วนัอังคารที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๑  ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  อาคารภปร. มหาวทิยาลยับูรพา 

 
 
 
 
 



-๑๓- 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ปดประชุมเวลา 11.30  น. 

 

 

 

(นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)     (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        นักวิชาการศึกษา            หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

                 ผูบันทกึการประชุม               ผูบนัทกึการประชุม             

 

 

 

 

        (นายพิชติร    มีพจนา)           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา           ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

     ผูตรวจรายงานการประชมุ            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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