
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๑ 
วันอังคารที ่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

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

ผูเขาประชมุ 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุชาต ิ อุปถัมภ ประธานกรรมการ 

อธิการบด ี  

 ๒. รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ รองประธานกรรมการ 

  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

 ๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล ฉกรรจแดง กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔.   อาจารยวิรัช คารวะพทิยากลุ  กรรมการ 

           คณบดีคณะโลจิสติกส 

๕.   รองศาสตราจารยเกษม พิพัฒนปญญานุกุล กรรมการ 

                  ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๖.  รองศาสตราจารย ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน กรรมการ  

 ผูแทนอาจารยกลุมวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๗.   รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพนัธุชยั กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๘.  ศาสตราจารย ดร.มนวุด ี หังสพฤกษ กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๙.  รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม พูลสงวน กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๐.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการ   

            ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๑.  รองศาสตราจารยวิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย กรรมการ  

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒.  รองศาสตราจารย ดร.รัชนี   ขวัญบุญจัน กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
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๑๓.  ศาสตราจารย นายแพทยเตมิชัย ไชยนุวัต ิ กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๔.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๕.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการ   

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๖.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง  ทับศรี กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๗.  รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช กรรมการ  

 ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๘.  ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชยั กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๙.  ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ล่ิมมณี กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๒๐.  ศาสตราจารยธวัช ปุณโณทก กรรมการ  

 คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตาํแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 
ผูลาประชมุ 
 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนภีรณ  ทรัพยกรานนท   

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๒.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกําพลธร   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.  ศาสตราจารยบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์  

    คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตาํแหนงทางวิชาการ 

                   เปนศาสตราจารย  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
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๔.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ ติเยาว  

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๕.  รองศาสตราจารยพิริยา ศุภศรี   

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๖.  นายพิชิตร มีพจนา   

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาววรรณา แนบเชย กองบริการการศึกษา 

๒.   นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
 

ผูเขาชี้แจง 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวณีา  มีประดิษฐ คณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา กรเพชรปาณ ี วิทยาลัยวิทยาการวจิัย 

    และวิทยาการปญญา 

 ๓.   รองศาสตราจารย ดร.เสรี ชัดแชม วิทยาลัยวิทยาการวจิัย 

    และวิทยาการปญญา 

 ๔. ศาสตราจารย ดร.รัตนา ศิริพานิช วิทยาลัยวิทยาการวจิัย 

    และวิทยาการปญญา 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๕  น. 

  
วาระที ่๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  ๑.๑  กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

         รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ)  ไดแจงใหที่ประชุมทราบ 

ถึงกาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐   

ในวนัที ่๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ชวงบาย ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวทิยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบรีุ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๑.๒  วารสารที่ไดรับการรบัรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

         รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ)  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดรับการรับรองวารสารมหาวทิยาลยับูรพา ๔ ฉบับ ดังนี ้

๑. วารสารศึกษาศาสตร 
๒. วารสารพยาบาลศาสตร 
๓. วารสารสาธารณสุขศาสตร 
๔. วารสารวทิยาศาสตร  

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  ๑.๓  การแบงสวนงานของมหาวิทยาลยับูรพา 
 

         รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ)  ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

การแบงสวนงานของมหาวทิยาลยับูรพา ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  โดยมี

สวนงานตางๆ  ๒๙   สวนงาน  ดังนี ้

   ๑.  คณะ  จํานวน ๑๘ คณะ 

   ๒.  วทิยาลยั  จํานวน   ๔ วิทยาลัย    

   ๓.  สถาบนั/ สํานัก จํานวน   ๗  สถาบัน/ สํานกั   

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑ 
        วันที่  ๒๖  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑ 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ    

คร้ังที ่๑/ ๒๕๕๑  วนัที ่๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/ ๒๕๕๑   

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมปีรับแกดังนี ้

  ๑.  หนา ๓  วาระที ่๓.๒ คําวา “สภาวิชากา”  ปรับแกเปน “สภาวิชาการ” 

  ๒.  หนา ๑๐ วาระที่  ๔.๒  คําวา “ความรู”  ปรับแกเปน “ความรู”     

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙   
 

         ดวยภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอขอปรับปรุงแกไข

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ  ขอเปลี่ยนแปลง

จํานวนหนวยกิต ๑ รายวิชา และเพิ่มเปนรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุมวารสารศาสตร ดังนี ้

รายวิชา ๒๐๓๓๖๔  เทคนิคการสัมภาษณ (Interviewing Techniques  ๒(๒-๐-๔)   

 แกไขเปน           ๒๐๓๓๖๔  เทคนิคการสัมภาษณ (Interviewing Techniques  ๓(๒-๒-๕)   

   คําอธิบายรายวิชา 

   หลักการและประเภทของการสัมภาษณบคุคลในสถานการณตาง ๆ การเตรียมตัว

ในการสัมภาษณการเลือกใชถอยคํา มารยาทในการสัมภาษณ โดยมุงเนนใหนิสิตฝกปฏิบัติและถายทอด

คําสัมภาษณผานสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วทิย ุและโทรทัศน 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เนื่องจากการสัมภาษณเปนการศึกษาที่ตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี  

เพื่อทาํความเขาใจในกฎเกณฑตาง ๆ และการฝกทักษะรายบุคคล เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนรูปธรรม  
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การกําหนดหนวยกิตเดิมไมสอดคลองกับธรรมชาติในการศึกษารายวชิานี ้ จงึตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม

ตามความเปนจริง  อีกทัง้นิสิตกลุมวารสารศาสตรมีความจําเปนตองเรียนรูรูปแบบหลักการ ประเภทของการ

สัมภาษณ การเตรียมหัวขอในการสัมภาษณ และการถายทอดบทสมัภาษณ และการถายทอดบทสัมภาษณ

ออกมาในรูปแบบงานเขียนประเภทตาง ๆ จึงตองเพิ่มรายวิชาดงักลาวในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุม 

วารสารศาสตร 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมครั้งที ่๑/ ๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่๓ /๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๑ ไดใหความ

เห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๔๙ 

   

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ   

  ๒.  นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐  ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน 
 

๔.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

         ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  หลกัสูตรดังกลาวไดรบัการบรรจุไวใน 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปการศึกษา ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว   โดยมีวัตถุประสงค คือ 

๑.  เปนผูนาํทางวชิาการดานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย สามารถใหการศึกษา ฝกอบรม 

ใหคําปรึกษา วางแผน บริหาร วิจยั ประเมินผล ควบคมุและปองกนัอันตรายจากสิง่แวดลอมและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และการประกอบอาชพี รวมทัง้การใหการบริการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

  ๒.  มีความรู ความสามารถในการคาดการณ ตระหนัก ประเมิน และควบคุม อันตรายที่

เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอม และสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยกระบวนการสงเสริม ปองกัน และตรวจตรา

ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภายในการทํางานนั้น 

๓.  มีความสามารถในการจดัการและแกไขปญหาอันตรายตาง ๆ ที่เกดิจากการทํางาน 

หรือ จากสิ่งแวดลอมการทํางาน เพื่อใหผูประกอบอาชพีมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในการทาํงาน 



-๗- 

  

  ๔.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและ

วิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถทําการวิจัยและศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรนี้ไปแลว 

  ๕.  มีความสามารถในการบริหารและวางแผนงานดานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

ในระดับตาง ๆ รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงได 

  ๖.  มีความคิดริเร่ิม ความรับผิดชอบ การตดัสินใจอยางมเีหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถครองตนอยูในสงัคมไดอยางภาคภูมิ 
 

  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๔๒ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  

ก.  วิชาปรับพืน้ฐาน     ไมนับหนวยกติ 

ข.  วิชาบงัคับ        ๒๖  หนวยกติ 

  ค.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา       ๔  หนวยกติ 

  ง.  วทิยานพินธ      ๑๒  หนวยกติ   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหจัดลําดับผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร โดยเรยีงปที่พิมพ 

   จากมากไปนอย 

 



-๘- 

 

 ๑.๒   ขอ ๑๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอใหตัดผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจยั ภาระการสอนทีม่ีอยูแลว และภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหมออก 

 ๑.๓   ขอใหตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวชิาการและผลงานวจิัย ปรับแกให 

   ถูกตองและสอดคลองกันทัง้เลมหลักสูตร   

 ๑.๔   ผลงานทางวิชาการของผูเขยีนหลายคน ขอใหใสชื่อทุกคน โดยปรับแกให 

   สอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร และขอใหถือเปนแนวปฏิบัติในหลักสตูรอื่นๆ ตอไป 

 ๑.๕   หนา ๕  ขอใหตรวจสอบปทีสํ่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของอาจารย 

   ปวีณา  มีประดิษฐ 

๑.๖   หนา ๕  ขอใหปรับแกสถาบนัการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย 

  ปวีณา มีประดิษฐ   จาก “มหาวทิยาลัย Fudan” เปน “ Fudan University” 

๑.๗   หนา ๕  ขอใหระบุวาผลงานวิจัยของอาจารยปวีณา มีประดิษฐ   เปนวทิยานพินธระดับ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอกใหชัดเจน  

๑.๘   หนา ๙  ขอใหตรวจสอบปทพีิมพผลงานวจิัยของอาจารยศรีรัตน ลอมพงศ  

  และอาจารยนนัทพร ภัทรพทุธ ในหนา ๑๑ ใหสอดคลองกัน 

๑.๙   หนา ๒๒  ขอใหตรวจสอบเลขรหัสวิชาใหถกูตอง   

๑.๑๐ หนา ๒๕ รายวิชา ๗๑๑๕๑๖  อาชวีอนามัยและความปลอดภยัประยุกต ขอใหปรับแก 

  ชื่อรายวิชาเปน “การประยกุตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”  

๑.๑๑ หนา ๒๘ รายวิชา ๗๑๑๖๒๙   ระบบนิเวศนและสุขภาพผูปฏิบัติงาน ขอใหปรับแก 

  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “Ecosystem and Worker Health” เปน “Ecosystem  

  and Workers’ Health” และขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับช่ือ 

  รายวิชา 

๑.๑๒ หนา ๒๙ รายวิชา ๗๑๒๖๑๓ การบริหารความเสี่ยงทัว่ทั้งองคกร ขอใหปรับแก 

  คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับช่ือรายวชิา 

๑.๑๓ หนา ๒๙ รายวิชา ๗๑๒๖๑๔ การโตตอบเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี  ขอใหปรับแกชื่อ 

  รายวิชาคําวา “การโตตอบ”  เปน “การตอบสนอง” เพื่อใหสอคคลองกับช่ือภาษาองักฤษ 

๑.๑๔ หนา ๒๙ รายวิชา ๗๑๒๖๑๕ ความปลอดภัยในการเพิม่ผลผลิต  ขอใหปรับแก 

  คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับช่ือรายวชิา โดยใหเนนความปลอดภยัในการเพิ่ม 

  ผลผลิต 

๑.๑๕ หนา ๓๐ รายวิชา ๗๑๑๖๙๙  วทิยานพินธ  ขอใหปรับแกรหัสวิชาใหถูกตอง  



-๙- 

 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอใหฝายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง กอนนาํเสนอ 

สภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุดพรอม

บันทกึขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน        

 
๔.๓  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
       สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอ

เปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรใหมพ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ป

การศึกษา ๒๕๕๑  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๒๕  คน    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

๒. ขอใหตรวจสอบแกไขใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร และนําเสนอฝายเลขานุการตรวจสอบ

อีกครั้ง กอนนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 

๒๐  ชุดพรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน 

 

 

 

 



-๑๐- 
 

๔.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการวัดผลประยุกตและเทคโนโลยี   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

           ดวยวทิยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวดัผลประยุกตและเทคโนโลยี หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถปุระสงค คือ   

  ๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานการวัดผลประยุกตและ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะทางดานการทดสอบโดยใชคอมพิวเตอร การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ

วัดผลประยุกตและการประเมิน 

  ๒.  เพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาการดานการวัดผลประยุกตและเทคโนโลยี 

  ๓.  เพื่อสนองความตองการกําลังคนของประเทศในดานการวัดผลประยุกตและการ

ประเมินและเทคโนโลยีทีเ่กีย่วกับการวัดผลประยุกตและการประเมนิ 
 

  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (เรยีนรายวชิาและทาํวิทยานิพนธ) 
       ก.  วิชาบงัคับ       ๒๑  หนวยกติ 

       ข.  วิชาเลอืก  ไมนอยกวา       ๖  หนวยกติ 

       ค.  วทิยานพินธ     ๑๒  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๙  มถิุนายน  

๒๕๕๑ ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวดัผลประยุกตและเทคโนโลยี  

       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  ขอใหนําวาระที ่๔.๔–๔.๑๐  เสนอในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  

คร้ังพิเศษ / ๒๕๕๑  วนัที ่๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชมุ ๙๐๓  

ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  

 



-๑๑- 
 

๒.  คณะกรรมการสภาวชิาการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดมีขอเสนอแนะดังนี ้

๒.๑  ในการพฒันาหลักสูตรนั้น ควรจะบูรณาการ Methodology เขากับ Content 

เนื่องจาก Methodology ทัง้หลายซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในการศึกษาวจิัยนัน้  

สวนมากจะมวีิธีการเดิมๆ  ไมมีอะไรที่ใหมเพิ่มข้ึน   

๒.๒  การตั้งคณะควรตั้งตาม Body of Knowledge ไมใชตั้งตามศาสตรทางการวิจยัหรือ

เทคโนโลยี  

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ๓ / ๒๕๕๑  
 

        ฝายเลขานุการแจงใหทีป่ระชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑  วนัอังคารที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชัน้ ๙  

อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอใหมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังพิเศษ / ๒๕๕๑ 

ในวนัพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๙๐๓  ชัน้ ๙ อาคาร ภปร. 

  มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๐๐   น. 

 

 

 

(นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)     (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        นักวิชาการศึกษา            หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

                 ผูบันทกึการประชุม               ผูบนัทกึการประชุม             

 

 

           

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล)

         ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  

          ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


	------------------ 
	ผู้เข้าประชุม 
	๑๗.  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทานตวณิช กรรมการ  
	ผู้ลาประชุม 
	๓.  ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  
	    คณาจารย์ประจำผู้มีตำแหน่งหรือเคยมีตำแหน่งทางวิชาการ 

	ผู้เข้าร่วมประชุม 
	ผู้เข้าชี้แจง 

	วาระที่ ๑   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
	วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
	            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ    
	ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑  วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

	วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
	วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
	๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

	วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
	มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งพิเศษ / ๒๕๕๑ 



