
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที ่1/2548 

วันองัคารที ่ 11  มกราคม  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
  1.  ศ.ดร.สุชาติ   อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

       อธิการบด ี

  2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

  3.  อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

       ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

  4.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

       ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัย 

  5.  ผศ.ดร.นญัฑา ผลิตวานนท   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  6.  รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

       คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

  7.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

       คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 

  8.  ผศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ    (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

  9.  ผศ.วสุธร  ตันวัฒนกุล   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

  10. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

        คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  11. รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน   กรรมการ 

        คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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  12. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   (แทน) กรรมการ 

        (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  13. อาจารยบัลลังก เนื่องแสง   (แทน) กรรมการ 

        (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

  14. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการพาณิชยนาว ี

  15. ผศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ  

        ผูอํานวยการวิทยาลัยอญัมณี 

  16. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

  17. ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

  18. รศ.ศรุติ  สกุลรัตน   กรรมการ 

        ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  19. ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  

  20. นายพิชติร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  21. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพนัธ) 

  2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

  3.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

  4.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

  5.  ผูอํานวยการวิทยาลัยพาณชิยศาสตร 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  1.1  ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนนิสิต  

      ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2547 
  

           ดวยงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการแกไขปรับปรุง 

ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547  โดยไดรับอนุมัติ 

จากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เรื่อง ปฏิทินการเทยีบโอนผลการเรียนนสิิต 
      ประจาํภาคปลาย ปการศกึษา 2547  สําหรับนสิิตภาคปกต ิและภาคพเิศษ  

        ระดับปริญญาตรี   
 

                         ดวยงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษาไดเสนอประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา 

เร่ือง ปฏิทนิการเทียบโอนผลการเรียน ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547  สําหรบันิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ระดับปริญญาตรี  เพื่อใหการเทียบโอนผลการเรียนดาํเนนิไปดวยความเรียบรอย โดยมีข้ันตอนและแบบฟอรม 

คํารองขอเทียบโอนผลการเรียน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.3  สรุปประชุม Admission and Assessments Forum  
  

            ที่ประชมุ Admission and Assessments Forum ไดประชุมเร่ือง Central Admission 

System เมื่อวนัที ่22 ธันวาคม 2547  และขอใหนาํขอสรุปของการประชุมเสนอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) อธิการบดี คณบดี และผูที่เกีย่วของกับ Admission ปการศึกษา 2549  ทัง้นี ้ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

(ประธาน Admissions and Assessments Forum)  ขอใหมหาวทิยาลัยกรอกขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการรับเขาใน 

ระบบกลาง   โดยใหสงขอมลูใหประธานฯ ภายในวนัที ่17 มกราคม 2548  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2547 
         วันที่  9  พฤศจิกายน  2547 

 

      ประธานเสนอเรื่องรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ    
ครั้งที่ 10/2547  วันที ่9 พฤศจกิายน 2547  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2547 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 
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วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  ราง ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา เรื่อง กําหนดการเปด-ปดภาคเรียน  
      ปการศกึษา 2548-2549 สําหรับนิสิตภาคปกติ และนสิิตภาคพิเศษ 

 

       งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษาไดเสนอ ราง ประกาศมหาวทิยาลัย 

บูรพา เร่ือง กาํหนดการเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา 2548-2549  สําหรับนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

1.  วันเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา 2548-2549 

2.  การงดการเรียนการสอนในวนัสอบกลางภาค 

3.  วันเรียนชดเชยวนัหยุดนักขัตฤกษ และวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

1.  เห็นชอบในหลกัการ โดยขอใหกําหนดวันไหวครู เปนดังนี ้

       (1)  วนัที ่16 มิถุนายน 2548 มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุรี 

       (2)  วนัที ่23 มิถุนายน 2548 มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 

       (3)  วนัที ่30 มิถุนายน 2548 มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

  2.  มหาวทิยาลัยไดจัดการเรียนการสอนจาํนวนทัง้สิ้น 19 สัปดาห เพื่อชดเชยในวันสาํคัญ 

       และวันหยดุนักขัตฤกษแลว  
 

4.2  หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
       หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   โดยมีวัตถปุระสงค เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทาง 

ดานหลักสูตรและการสอน ใหมีคุณสมบติั ดังนี ้

  1.  เปนนักพฒันาหลักสูตรและการสอนที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ 

สามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  เปนผูนําทางดานความคดิและการปฏิบัติ สามารถชีน้ําแนวทางและแนวโนมของการ 

พัฒนาหลักสตูรและการสอนไดอยางเหมาะสม 

  3.  เปนนักวิจยัและพัฒนานวัตกรรมทางดานหลักสูตรและการสอน เปนที่ปรึกษาสาํหรับครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
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  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 54 หนวยกติ  ประกอบดวย 

  (1)  หมวดวิชาแกน   12  หนวยกิต 

  (2)  หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

  (3)  หมวดวทิยานพินธ   36  หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่10/2547  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหจัดทาํรายละเอยีดสรุปความเปนมาของหลกัสูตรฯ  

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

        สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ 
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 

ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษา  จํานวน 15 คน   

โดยรับเขาศกึษาปเวนป   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่10/2547  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  

2547   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548   

ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ พิจารณาเปดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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4.4  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตร- 

บัณฑิต  ฉบับป พ.ศ. 2545    โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข   คือ 

เนื่องจากงานที่เกี่ยวของกบัวงการนิเทศศาสตรในปจจุบัน มีความตองการบุคลากรทีม่ี 

ความรู และทกัษะในดานวารสารศาสตรมากขึ้น   เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

วารสารศาสตร  จึงจาํนวน 1 รายวิชา ดังนี ้

  กลุมที ่5  วารสารศาสตร 

1.  รายวิชา 219346 การออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอรข้ันสงู   3(2-2-5) 

             Advanced Printed Media Design 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เพื่อเพิม่รายวชิาเอกเลือกใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในองคความรู และทักษะเฉพาะดาน 

ในตลาดแรงงานดานวารสารศาสตร 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.5  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญีปุ่น  
      ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตร- 

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ฉบับป พ.ศ. 2545    โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข  คือ 

          เนื่องจากสาขาวิชาฯ ไดปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหมีการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อประโยชน 

ของผูเรียนในการเพิม่ทักษะการแปล สําหรับประกอบอาชีพ จงึไดเพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติ   ซึง่เปนการขอปรับ 

ตัวเลขในวงเลบ็  จาํนวน 2 รายวิชา ดังนี ้

 



-8- 

 

1.  รายวิชา 207451 การแปลภาษาญี่ปุน I      3(3-0-6)   เปลีย่นเปน    3(2-2-5) 

             Japanese Translation I 

2.  รายวิชา 207452 การแปลภาษาญี่ปุน 2      3(3-0-6)   เปลีย่นเปน    3(2-2-5) 

             Japanese Translation II 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  ตองการใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ  เพื่อเพิ่มทักษะการแปลใหมากขึ้น 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.6  การเพิ่มรายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

 

          ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลือก  โดยมีสาระในการเพิม่ คือ 

          ปจจุบันมีนิสิตสนใจเกีย่วกับศิลปะการแสดงมากขึน้  และเพื่อใหนิสิตไดศึกษาเรื่อง ศิลปะ 

การแสดง และเทคนิควิธีการจัดการ  ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จงึไดเสนอ 

รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  จาํนวน 1 รายวชิา ดังนี ้

  1.  รายวิชา 206102 หลักการแสดง  3(3-0-6) 

          Principle of Acting 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเลือก เพื่อใหนิสิตที่สนใจไดมีโอกาสไดเลือกเรียน

ตอไป 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเพิม่รายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเลือก 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.7  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
        สาขาวิชาการตลาด  ภาคพิเศษ 
 

             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด  ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียน 

ที่ 1  ปการศึกษา 2548   จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา จํานวน 60 คน   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  

1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  ในกรณีที่คณะ / วทิยาลยัใด ที่มหีลักสตูรเปดสอนในภาคปกติอยูแลว  

     หากตองการเปดภาคพิเศษขอใหดําเนนิการได โดยไมตองนาํเสนอคณะกรรมการฯ  
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4.8  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  ภาคพเิศษ 
 

             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนษุย  ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับ

นิสิต  ต้ังแตภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548   จํานวนนิสิตที่รับเขาศกึษา จํานวน 60 คน   (รายละเอียดดังเอกสาร 

ที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ 

 
4.9  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  
      สาขาวิชา Communication Skills for Human Resource Development  
      ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

Communication Skills for Human Resource Development   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุง

แกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 952499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Communication Skills for Human Resource Development  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.10  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
        สาขาวชิา Computer Science ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

Computer Science   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 945499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Computer Science  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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4.11  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
        สาขาวชิา Aquatic Science ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

Aquatic Science   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 941499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Aquatic Science  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.12  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
        สาขาวชิา Food Science ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

Food Science   ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 946499 Cooperative Education      6(0-24-0)   
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  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน 

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา Food Science  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.13  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  
        สาขาวชิา Marketing ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชา 

Marketing  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 953499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชา Marketing  ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.14  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  
        สาขาวชิา Management ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชา 

Management  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมสีาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เปดรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก    จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 953499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนสิิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชา Management  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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4.15  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  
        สาขาวชิา Hospitality Management ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชา 

Hospitality Management  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

        1.  เปดรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก    จาํนวน 1 รายวชิา ดังนี ้

     1.1  รายวชิา 953499 Cooperative Education      6(0-24-0)   

  2.  เปลี่ยนรหสัวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก  จํานวน 3 รายวิชา ดังนี ้

       2.1  รายวชิา 953434 Dynamics of Hotel-Restaurant & Travel Tourism Management   

     เปน  953443 Dynamics of Hotel-Restaurant & Travel Tourism Management  3(3-0-6)  

       2.2  รายวชิา 953435 Hospitality Development Issues  

       เปน  953444 Hospitality Development Issues  3(3-0-6) 

       2.3  รายวชิา 953436 Cultural Diversity Management   

       เปน  953445 Cultural Diversity Management   3(3-0-6) 

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  1.  เปนการเพิม่รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อเอื้อใหนิสิตสามารถเขารวมโครงการพัฒนา 

สหกิจศึกษา  เปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  2.  เปนการเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เนื่องจากรหัสวิชาซ้าํซอน 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชา Hospitality Management  ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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4.16  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
        สาขาวชิาจลุชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2545 

 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

จุลชีววทิยา  ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

          เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก    จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้

1.  รายวิชา 305340 การยอยสลายทางชวีภาพ       3(2-3-4)   

                Biodegradation 

  2.  รายวิชา 305449 การบําบัดของเสียอนัตรายทางชีวภาพ  3(2-3-4) 

           Biological Treatment of Hazardous Wastes   

  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   

  เปนการเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก เพื่อใหทันกับความกาวหนาทางวิทยาการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาจุลชวีวทิยา  ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.17  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

          สาขาวชิาการตลาด  ภาคปกติ ณ วทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  
 

             ดวยการศึกษาดานบริหารธุรกิจเปนทีย่อมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน และยังมีความ 

ตองการทีจ่ะศกึษาตอทางดานนี้ของกลุมเปาหมายในบริเวณใกลเคียงวทิยาเขต  นอกจากนั้น คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตรไดขอใชหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โดยเปดสอนเปนภาคพิเศษ ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา  คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรจึงขอเปด 

รับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ เนื่องจาก 
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           1.  คณะฯ มีความพรอมของบุคลากรที่จะดําเนนิการสอนในสาขาวิชาดงักลาว 

           2.  คณะฯ รองรับการเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคพิเศษเปนภาคปกติ ในกรณีที่นิสิต 

มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงือ่นไขของประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคพิเศษ 

เปนภาคปกติ  ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2547 

             คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด  ภาคปกติ  ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบรีุ   

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2548   จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา จาํนวน 50 คน    

วัน เวลา และสถานที่จัดการเรียนการสอน คือ 

  วันจนัทร-ศุกร  เวลา 08.00-16.00 น.  ณ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ตามหนงัสอืเวียนที่ ศธ 0528.22/ว 0788 ลงวันที ่1 ธันวาคม 

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ  ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ  โดยขอใหเร่ิมภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2548   

สําหรับนิสิตภาคพิเศษที่เขาปการศึกษา 2547  ไมมีสิทธิย์ายมาเปนนสิิตภาคปกติ 

 
4.18  โครงการรับนกัเรียนผูที่มีความสามารถพิเศษทางดนตร ี (โครงการทบัทิมสยาม) 

 

             ดวยคณะศึกษาศาสตรไดผลิตบัณฑิตทางดานวชิาชีพครูออกไปรับใชสังคม จนเปน 

ที่ยอมรับทั่วไป และไดพัฒนาการเรียนการสอนมาเปนลําดับ  ขณะนีม้ีสาขาวชิาใหม ๆ เกิดขึน้มากมาย   

ในปการศึกษา 2547  โดยเฉพาะสาขาวชิาการสอนดุริยางคศึกษา (ดนตรีไทย) เปนสาขาวิชาทีเ่นนทกัษะ และ

ประเทศชาติยงัตองการครูดนตรีอีกมาก ซึง่คณะศึกษาศาสตรไดตระหนักถงึความสาํคัญของการสอนดุริยางคศึกษา 

จึงเสนอโครงการรับนักเรียนผูที่มีความสามารถพเิศษทางดานดนตรีเขาศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่11/2547  เมื่อวนัที ่23 พฤศจิกายน 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบโครงการรับนักเรียนผูทีม่คีวามสามารถพิเศษทางดานดนตร ี

  (โครงการทับทิมสยาม) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ 

 
4.19  หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร 

         หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

           ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548    

         โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุงหลักสูตร  เนื่องจากในปจจุบันผูปฏิบัติงานในวชิาชีพ 

สาธารณสุขมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึน้  และจําเปนตองใชเทคนิค ทักษะ  

ในการติดตอส่ือสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศมากขึ้น  ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ 

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  รวดเร็วมาก  ดังนัน้เพื่อใหหลักสูตรนี้สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นจงึจาํเปนตองมกีารปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตขึ้น 

 การเปรียบเทยีบโครงสรางหลักสูตร   

  หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2545)    หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2548) 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 74 หนวยกิต         จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา 74 หนวยกิต 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  16 หนวยกิต     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              16 หนวยกิต 

     -    วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    11 หนวยกิต 

     -    วิชาศึกษาทั่วไปเลือก      5 หนวยกิต 

   หมวดวิชาเฉพาะ              52 หนวยกิต     หมวดวิชาเฉพาะ           52 หนวยกิต  

  วิชาพื้นฐานวชิาชีพ        29 หนวยกิต   วิชาพื้นฐานวชิาชีพ      29 หนวยกิต 

  วิชาชพี            23 หนวยกิต   วิชาชพี          23 หนวยกิต  
     วิชาบังคับ                 20 หนวยกิต         วิชาบังคับ           20 หนวยกิต 
      วิชาเลือก                   3 หนวยกิต                                     วชิาเลอืก               3 หนวยกิต      
   หมวดวิชาเลอืกเสรี   6 หนวยกิต     หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หนวยกิต  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมเมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2547  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ   

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.20  โครงการคัดเลือกเปนกรณีพิเศษเพื่อเขาศกึษาตอโครงการจัดการศกึษา 

           ระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร 
 

             ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทํารางโครงการคัดเลือกนิสิตเปนกรณีพิเศษเพื่อเขา 

ศึกษาตอ โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวศิวกรรมศาสตร ซึ่งปจจุบันอปุสงคจาก 

ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเพิ่มมากขึ้น  ตามเปาหมายในการพัฒนาเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และเพื่อสงเสรมิและใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบตัร 

วิชาชพี (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.)  ไดศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร  

จะเปนกิจกรรมสําคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสอดคลองกับการพฒันาประเทศ  (รายละเอยีด 

ดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่12/2547  เมื่อวนัที ่23 ธันวาคม 2547 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบโครงการคัดเลือกนิสิตเปนกรณีพิเศษเพือ่เขาศึกษาตอ 

โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหจัดสอบพรอมกับมหาวทิยาลัย 
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4.21  ปฏิทินการสอบคัดเลือก และการคัดเลือก หลักสูตร 4 ป  ภาคพิเศษ  
        ประจําปการศึกษา 2548 

 

            ตามทีก่องบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานในการดําเนนิการสอบ 

คัดเลือกและการคัดเลือก เขาศึกษาตอมหาวทิยาลยับูรพาในหลักสูตร 4 ป ภาคพเิศษ ต้ังแตปการศึกษา 2547 

เปนตนมานั้น  เพื่อใหการดําเนินการในปการศึกษา 2548 เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษา 

จึงขอเสนอปฏทิินการสอบคดัเลือก และการคัดเลือก หลักสูตร 4 ป ภาคพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

  1.  ปฏิทนิการสอบคัดเลือก และการคัดเลือก 

  2.  การดําเนินการสอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ดังนี ้

  1.  กาํหนดใหการคัดเลือกสาํหรับผูที่มีคะแนนจากการสอบวัดความรู จํานวน 2 รอบ 

       ในรอบแรกหลังจากประกาศผลโควตา  รอบที่ 2 หลังจากการประกาศผลของ สกอ. 

  2.  กาํหนดใหมีการสอบคัดเลือก 1 คร้ัง สําหรับผูที่ไมมคีะแนนสอบวดัความรู 

  3.  ขอใหมีสถานที่รับสมัครเพิ่มข้ึน ดังนี ้

       3.1  วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 

       3.2  วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

  4.  ต้ังแตปการศึกษา 2549  ใหมกีารดาวนโหลดใบสมคัรจากเว็บไซด  ทัง้นี้ ขอใหปรับปรุง 

       ระเบียบการเงินกอน 
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  4.22  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
  

            ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยัไดเสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตนกัวิจัยทางการพยาบาลศาสตรที่มีความสามารถในการทําวิจัยดวยวิธกีารวิจยัที ่

     หลากหลาย เพื่อการพัฒนาและสรางองคความรูทางพยาบาลศาสตรที่นําไปสูการพัฒนา 

     คุณภาพการบริการพยาบาล และระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

  2.  เพื่อผลิตนกัวิชาการทางพยาบาลศาสตรที่สามารถใชและถายทอดองคความรูใหมและพฒันา 

       องคความรูเดิมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจยัทาง 

       การพยาบาล 

  3.  เพื่อผลิตผูนําทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ในการพัฒนาวิชาชพีการพยาบาลใน 

       ดานบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การวิจัย และสามารถบงชี้ทิศทางอนาคตของวิชาชพี 

       การพยาบาล 

  4.  เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชพีที่มจีริยธรรมและคุณธรรม 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ดังนี ้

       1.1  ตรวจสอบชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ  

       1.2  คําอธบิายรายวิชาเปนภาษาไทย 

       1.3  ขอใหแตละ plan มีโครงสรางจาํนวนหนวยกิตเทากัน 

       1.4  plan 1 ขอใหกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา 

       1.5  ขอสังเกต ควรม ี2 plan ตามเกณฑทบวงมหาวทิยาลยั 

  2.  ขอใหคณะฯ สรุปบทนํา ความเปนมาในการเปดหลักสูตร 

  3.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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  4.23  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวชิาพยาบาลศาสตร หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 

 

            ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   

ภาคปกติโดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2548  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  จาํนวน 3 คน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกใหสอดคลองกับหลกัสูตร 

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

  4.24  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
          (หลักสตูรนานาชาต)ิ 
  

            ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยัไดเสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยมีวตัถุประสงคของหลักสูตร 

เชนเดียวกับหลักสูตรปกติ  ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตนกัวิจัยทางการพยาบาลศาสตรที่มีความสามารถในการทําวิจัยดวยวิธกีารวิจยัที ่

     หลากหลาย เพื่อการพัฒนาและสรางองคความรูทางพยาบาลศาสตรที่นําไปสูการพัฒนา 

     คุณภาพการบริการพยาบาล และระบบบริการสขุภาพของประเทศ 

  2.  เพื่อผลิตนกัวิชาการทางพยาบาลศาสตรที่สามารถใชและถายทอดองคความรูใหมและพฒันา 

       องคความรูเดิมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจยัทาง 

       การพยาบาล 

  3.  เพื่อผลิตผูนําทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ในการพัฒนาวิชาชพีการพยาบาลใน 

       ดานบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การวิจัย และสามารถบงชี้ทิศทางอนาคตของวิชาชพี 

       การพยาบาล 

     4.  เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีจริยธรรมและคณุธรรม  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

  2.  ขอใหคณะฯ สรุปบทนํา ความเปนมาในการเปดหลักสูตร 

  3.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
  4.25  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

        สาขาวชิาพยาบาลศาสตร หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกต ิ
  

            ดวยคณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปด 

รับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   

(หลักสูตรนานาชาติ)  ภาคปกติ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2548  จํานวนนิสิตที่รับเขา 

ศึกษา  จํานวน 3 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  

2547  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกใหสอดคลองกับหลกัสูตร 

  2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 

 

 

 



-24- 
 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่2/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 2/2548  เปนวันองัคารที่ 8 กุมภาพันธ 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 11.50 น. 

 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

 

       (นายพิชิตร  มพีจนา) 

            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


