
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ 
วันพธุที่  ๑๖  กรกฎาคม  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.รัชนภีรณ  ทรัพยกรานนท  กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล ฉกรรจแดง กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕.   อาจารยวิรัช คารวะพทิยากลุ  กรรมการ 

           คณบดีคณะโลจิสติกส 

๖.   รองศาสตราจารยเกษม พิพัฒนปญญานุกุล กรรมการ 

                  ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๗.   รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพนัธุชยั กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๘.  ศาสตราจารย ดร.มนวุด ี หังสพฤกษ กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๙.  รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม พูลสงวน กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๐.  รองศาสตราจารยวไิลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย กรรมการ  

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๑.  รองศาสตราจารย ดร.รัชนี   ขวัญบุญจัน กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ กรรมการ   

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 



-๒- 
 

๑๓.  ศาสตราจารยบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ กรรมการ 

    คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตาํแหนงทางวิชาการ 

                   เปนศาสตราจารย  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

๑๔.  ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชยั กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๕.  ศาสตราจารยธวัช ปุณโณทก กรรมการ  

 คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตาํแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

๑๗.  นายพิชิตร มีพจนา ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 
ผูลาประชมุ 
 

๑.  รองศาสตราจารย ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน   

 ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกําพลธร   

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม    

            ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๔.  ศาสตราจารย นายแพทยเตมิชัย ไชยนุวัต ิ     

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 ๕.  รองศาสตราจารยพิริยา ศุภศรี   

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 ๖.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง     

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๗.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง  ทับศรี    

  ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



-๓- 

 

 ๘.  รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช   

  ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙.  ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ล่ิมมณี   

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๑๐. ศาสตราจารย ดร.เสนาะ ติเยาว  

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาววรรณา แนบเชย กองบริการการศึกษา 

๒.   นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
 

ผูเขาชี้แจง 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจรญิวิชญ สมพงษธรรม  คณะศึกษาศาสตร 

 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.เสรี ชัดแชม วิทยาลัยวิทยาการวจิัย 

    และวิทยาการปญญา 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย วิทยาลัยวิทยาการวจิัย 

    และวิทยาการปญญา 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐   น. 

  
วาระที ่๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  ๑.๑  การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรอืใหความเหน็ชอบหลกัสตูรของ 

สถาบันอุดมศึกษา 
 

         รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ)  ไดแจงใหที่ประชุมทราบ 

ถึงการพิจารณาอนุมัตหิลกัสูตรหรือใหความเหน็ชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามมตคิณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เพื่อขอความรวมมือสภาสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดําเนินการ  ดังนี ้

๑.  คณะกรรมการการอุดมศกึษา ในการประชุมคร้ังที ่๑๐/ ๒๕๕๐  ลงวันที่  

๔ ตุลาคม  ๒๕๕๐ มีมติใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจดัการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมีคณะกรรมการ

หรือสภาวิชาการ เพื่อทําหนาทีพ่ิจารณากลั่นกรองและเสนอความเหน็เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษา 



-๔- 

 

ระดับปริญญาเอกของสถาบนั  ซึ่งตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและ

หลักเกณฑหรือแนวทางที่เกีย่วของ  เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณา   

๒.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่ ๑๒/ ๒๕๕๐  ลงวนัที ่ 

๖ ธนัวาคม ๒๕๕๐  มีมติใหสภาสถาบนัอดุมศึกษา ควรมีความตระหนักและรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติ

หรือใหความเห็นชอบหลักสตูร  รวมทั้งกาํกับ ดูแลการเปดดําเนนิการตามทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้นี ้เพื่อมิใหเกิด

ปญญาที่จะตองแกไขในภายภาคหนาตอไป 

 ในกรณีหลักสตูรที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบนัอดุมศึกษา ไดมีมติใหความ

เห็นชอบหรืออนุมัติใหปดดําเนินการหลกัสตูรแลว  จะตองแจงมติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ  เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ดําเนินการปรับฐานขอมูลหลกัสตูรและแจงให

สํานักงาน ก.พ. ทราบและดําเนนิการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๑ 
        วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ    

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

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/ ๒๕๕๑   

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 



-๕- 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการวัดผลประยุกตและเทคโนโลยี   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

           ดวยวทิยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวดัผลประยุกตและเทคโนโลยี หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถปุระสงค คือ   

  ๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานการวัดผลประยุกตและเทคโนโลย ี

โดยเฉพาะทางดานการทดสอบโดยใชคอมพิวเตอร การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวัดผล

ประยุกตและการประเมนิ 

  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   

 
๔.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาการวิจัยและสถิติ   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

           ดวยวทิยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการวจิัยและสถิติ หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมวีัตถุประสงค คือ   

  ๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานวทิยาการวิจัยและสถิต ิโดยเฉพาะ 

การวิจยั โดยใชคอมพิวเตอร ตั้งแตการสืบคนสารสนเทศจากแหลงความรูตาง ๆ การออกแบบเครื่องมือการวิจัย  

การประมวลผลขอมูล และการเผยแพรผลการวิจยั 

  ๒.  เพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาการดานวทิยาการวจิัยและสถิติ 

  ๓.  เพื่อสนองความตองการกําลังคนของประเทศในดานการวิจัยและสถิติ รวมทั้ง

เทคโนโลยทีี่เกีย่วกับการวิจยั 



-๖- 

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

       ข.  วิชาเลอืก  ไมนอยกวา       ๖  หนวยกติ 

       ค.  วทิยานพินธ     ๑๒  หนวยกติ   

 
๔.๕  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการวิจยัและสถิติ   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

           ดวยวทิยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวทิยาการวจิัยและสถิติ หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมวีัตถุประสงค คือ   

  ๑. เพื่อผลิตดษุฎีบัณฑิตที่มคีวามรู ความเชี่ยวชาญทางดานวทิยาการวิจัยและสถิต ิมี

จรรยาบรรณนักวิจัย มทีักษะและวิสัยทัศนความเปนสากล 

  ๒.  เพื่อผลิตดษุฎีบัณฑิตตอบสนองความตองการกาํลังคนดานการพฒันางานวจิัยของ

ประเทศในการสรางฐานความรู เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหมใหแขงขันกบัตางประเทศได 

  ๓.  เพื่อผลิตผลงานวิจยัที่สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการดานวทิยาการวิจัย

และสถติิ 

 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 
  แบบ ๑.๑ (สาํเร็จปริญญาโท ทําดุษฎีนพินธ) 
       ก.  ดุษฎีนพินธ       ๔๘   หนวยกติ 

       ข.  วิชาสัมมนาดษุฎีนิพนธ ๑ - ๓  (ไมนับหนวยกติ) 
  แบบ ๒.๑ (สาํเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทําดุษฎีนพินธ) 
       ก.  วิชาบงัคับ       ๑๒  หนวยกติ 

       ข.  วิชาเลอืก     (ไมนับหนวยกติ) 

       ค.  วิชาสัมมนาดษุฎีนิพนธ ๑ - ๓  (ไมนับหนวยกติ) 

       ง.  ดุษฎีนพินธ     ๓๖  หนวยกติ   

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๙  มถิุนายน  ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบวาระที ่๔.๑, ๔.๓ และ ๔.๕ เรียบรอยแลว 



-๗- 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวดัผลประยุกตและเทคโนโลยี  

       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

๓.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิจัยและสถติิ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๔.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

๕.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการวจิัยและสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๖.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ดําเนนิการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ดงันี้  

 ๑.๑   ควรหลอมรวม ๓ หลักสูตร (วาระที่ ๔.๑, ๔.๓  และ ๔.๕) เปนหลักสตูร

เดียวกนัระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

 ๑.๒   ควรปรับช่ือหลักสูตรเปนสาขาวิชา “การวดัผลและสถติิประยุกตทาง 
   พฤติกรรมศาสตร” 
 ๑.๓   ควรจัดเปนกลุมวิชาในหลกัสูตรเลมเดียวกัน 

 ๑.๔   ควรจัดทํา Workshop โดยเชญิผูเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะในการพฒันา 

   หลักสูตรรวมกัน 

 ๑.๕   ควรมีคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน 

 ๑.๖   สําหรับนิสิตทีม่ีอยูใน pipeline ใหวิทยาลยัดําเนนิการสอนใหสําเร็จการศึกษา

โดยใชหลักสูตรเดิมของคณะศึกษาศาสตร และไมใหรับนสิิตเพิ่มอีก 

 ๑.๗    ในการเปดหลกัสูตรใหม  ขอใหวทิยาลยัจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกบั 

disciplines ของวทิยาลยั โดยรวมรายวิชาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง 

(Experimental Design) และสถิติ (Statistics) เขาดวยกัน 

 ๑.๘   ขอใหวิทยาลัยดําเนนิการหารือช่ือวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะหจาก

ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อขอความหมายภาษาไทยของคําวา “Cognitive 

Science”    
 
 



-๘- 
 

๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
       สาขาวชิาการวัดผลประยุกตและเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยวทิยาลัยวทิยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการวัดผลประยกุตและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๑   

จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษา  ๒๕  คน    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
๔.๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
       สาขาวชิาวิทยาการวิจัยและสถิติ  หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยวทิยาลัยวทิยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการวจิัยและสถิติ  หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๑   

จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษา  ๒๕  คน    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
๔.๖  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
       สาขาวชิาวิทยาการวิจัยและสถิติ  หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยวทิยาลัยวทิยาการวิจัยและวทิยาการปญญาไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการวจิัยและสถิติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๑  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๓๕  คน    

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙  มิถนุายน  ๒๕๕๑   

ไดใหความเหน็ชอบ (วาระที ่๔.๒, ๔.๔  และ ๔.๖) เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 



-๙- 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  ดังนี ้

๑.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลประยุกตและเทคโนโลย ี  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   

๒.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิจัยและสถติิ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   

๓.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการวจิัยและสถิต ิหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
มติ ที่ประชุมมมีติขอใหปรับแกใหสอดคลองกบัเลมหลักสูตร 

 
๔.๗  หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

         ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุงคือ  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เปนหลกัสูตรที่จัดทําขึน้เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๑  และปรบัปรุงเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒  ปจจุบัน

มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.

๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มุงพฒันาผูบริหารการศึกษาใหมีวิสัยทัศน กลยุทธในการ

บริหารและพฒันาวิชาชีพใหสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูเปนทีย่อมรับของสังคมและชวยพฒันาประเทศ  

จึงมีความจาํเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสตูรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคต     
 

  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (เรยีนรายวชิาและทาํวิทยานิพนธ) 

๑.  หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา     ๘  หนวยกิต 

๒.  หมวดวิชาเอก       

ก.  วิชาบังคับ  ๑๒  หนวยกิต 

ข.  วิชาเลือก     ๔   หนวยกิต 

๓.  วทิยานพินธ  ๑๒ หนวยกิต 
  แผน ข (ไมทาํวิทยานิพนธ) 

๑.  หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา     ๘  หนวยกิต 

 



-๑๐- 

  

๒.  หมวดวิชาเอก       

ก.  วิชาบังคับ  ๑๒  หนวยกิต 

ข.  วิชาเลือก  ๑๓   หนวยกิต 

๓.  การศึกษาอิสระ     ๓  หนวยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๓/ ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๔  เมษายน ๒๕๕๑  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชมุคร้ังที่ ๒ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๑ ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   คําอธิบายรายวิชา  ขอใหตัดคําที่เร่ิมตนวา “ศึกษา”  ออก 

 ๑.๒   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหสอดคลองกนัทัง้หลกัสูตร  

 ๑.๓   ขอใหเพิ่มสาระรายวิชาใหครอบคลุมกับ backgroundของผูเรียน เชน   

  ระดับของผูเรียน 

 ๑.๔   ขอใหภาควิชาลดรายวิชาเลอืก และจัดกลุมรวมรายวิชาตางๆ ใหเหมาะสม 

 ๑.๕   หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา ขอใหปรับเพิ่มรายวิชาทีสํ่าคัญซึ่งสงผลตอการศึกษา 

 ๑.๖   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหัสวิชา ๔๒๐๖๑๐  

  ในหนา ๑๔ และ ๑๗  ใหสอดคลองกัน โดยขอใหปรับใหสอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร 

 ๑.๗    ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหัสวิชา ๔๒๐๖๒๑   

  ในหนา ๑๔ และ ๑๗  ใหสอดคลองกัน โดยขอใหปรับใหสอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร 

 ๑.๘   หนา ๑๖ รายวิชา ๔๓๐๖๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูบริหารการศึกษา  

ขอใหปรับแกชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เปน “English for Communication for 
Educational Administrators” 



-๑๑- 

 

 ๑.๙ หนา ๑๖ รายวิชา ๔๓๐๖๔๒  การเมืองกบัการศึกษา  ขอใหปรับแกชื่อรายวิชา 

  ภาษาอังกฤษ เปน “Politics and Education” 

๑.๑๐  หนา ๒๐ ขอ ๑๘.๕ แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๒  ภาคตน ปการศกึษาที่ ๒ 

  ใหเปลี่ยนจาก   รายวชิา ๔๓๐๖๕๖   เปนรายวิชาเลือก ๔ หนวยกิต 

๑.๑๑   หนา ๒๑ ขอ ๑๘.๕ แผนการศึกษา แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) ภาคตน ปการศึกษาที่ ๒ 

  ใหเปลี่ยนจาก   รายวชิา ๔๓๐๖๕๖   เปนรายวิชาเลือก ๔ หนวยกิต 

๑.๑๒  หนา ๑๔ และ หนา ๒๒ รายวิชา ๔๐๒๖๗๒  หลักและพืน้ฐานทางการศึกษาขั้นสงู 

  ขอใหแกไขชื่อรายวิชาเปน “พื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง” และปรับแก 

คําอธิบายรายวิชาในหนา ๒๒  ใหสอดคลองกับช่ือรายวชิาและใหครอบคลุม โดย

ตัดคําวา “เชน ...... พื้นฐานการศึกษาอ่ืนๆ”  ออก และขอใหตรวจสอบจํานวน

หนวยกิตใหสอดคลองกับเนือ้หาของวิชา 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอใหฝายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง กอนนาํเสนอ 

สภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุดพรอม

บันทกึขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน        

 
๔.๘  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘   
 

         ดวยคณะอัญมณีไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ.๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง คือ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานทีม่ีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในดานการออกแบบมากยิ่งขึน้  สาระใน 

การปรับปรุงแกไข  มีดังนี ้

  ๑.  ยกเลิก  จํานวน ๓ รายวชิา (กลุมวิชาเฉพาะดาน ๑ รายวิชา และ กลุมวิชาเอกบงัคับ ๒ รายวิชา) 

๑.๑  รายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดาน  จํานวน ๑ รายวิชา   

         ๑.๑.๑  วิชา ๑๘๐๒๐๐ วัสดุศาสตรสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ ๓ (๓-๐–๖)    

๑.๒  รายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน ๒ รายวิชา  

     ๑.๑.๑  วิชา ๑๗๓๓๐๒ การออกแบบโลหะภัณฑ ๒      ๒ (๑-๓-๒)    

     ๑.๑.๒  วิชา ๑๗๓๔๐๓ การออกแบบโลหะภัณฑ ๓   ๒ (๑-๓-๒)    

 



-๑๒- 

 

๒.  เปดรายวชิาใหม  จํานวน ๑ รายวิชา  ในกลุมวิชาเฉพาะดาน  

๒.๑  รายวิชา ๑๗๐๓๐๓ คอมพิวเตอรเพือ่ศิลปะ     ๓ (๓-๐-๖)  

  คําอธิบายรายวิชา  การนาํเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาใชในงานการออกแบบ

อยางงาย การสรางสรรคภาพ การดัดแปลงและการตกแตงภาพ 

  ๓.  เปลี่ยนแปลงรายวิชาในวิชาเอกเลือก เปนรายวิชากลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน ๑ รายวชิา 

 ๓.๑  วิชา ๑๗๐๓๐๒ คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ ๒   ๓ (๒-๓-๔)    

  ๔.  เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและจํานวนหนวยกิต ในรายวิชากลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน ๑ รายวิชา 

         เดิม  วิชา ๑๗๓๓๐๑ การออกแบบโลหะภัณฑ ๑    ๒ (๑-๓-๒) 

         เปลี่ยนเปน  วิชา ๑๗๓๓๐๑ การออกแบบโลหะภัณฑ     ๓ (๑-๖-๒) 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๑๐ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๓ มถิุนายน ๒๕๕๑  

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่๗ /๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ.๒๕๔๘  

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา ๑๗๐๓๐๓ คอมพิวเตอรเพื่อศิลปะ เปน  
  “การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูกับงานการออกแบบ  
  การสรางสรรคภาพ การดัดแปลงและการตกแตงภาพ” 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๒๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 

 

 

 

 



-๑๓- 
 

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   

  
 

ปดประชุมเวลา ๑๖ .๑๐   น. 

 

 

 

(นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)     (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        นักวิชาการศึกษา            หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

                 ผูบันทกึการประชุม               ผูบนัทกึการประชุม             

 

 

   

        (นายพิชติร    มีพจนา)             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา             ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

     ผูตรวจรายงานการประชมุ              ผูตรวจรายงานการประชุม 
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