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 รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ
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 5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี
 

ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 1.1  แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
       สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  และการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข 

 

         ดวยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมหีนังสือเวียนเกีย่วกับแนวปฏบิัติการเปดสอน 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ 

แผน ข    ดงันี ้

  1.  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร  

สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถเปดดําเนนิการได  เนื่องจากคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว คือ 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  สาขาวิชาชาง จะศึกษาเนนทางดานปฏิบัติเปนสวนใหญ  สวนพื้นความรู

ทางดานทฤษฎียังไมเพยีงพอที่จะศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร  ดังนั้น 
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยจึงมมีติไมสนับสนุน.ใหมีการเปดสอนสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตรใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แตเหน็สมควรใหใชวิธกีารเทียบเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
แทน (รายละเอียดตามหนงัสือที่ ทม 0205(1)/ว 15627-46  ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2535) 

  2.  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแนวทางการเปดสอนหลกัสูตรปริญญา

โทแผน ก และ แผน ข  คณะกรรมการทบวงมหาวทิยาลัย ไดมีมติเห็นชอบใหสถาบันอุดมศึกษาเปดสอน

หลักสูตรปริญญาโทไดทัง้แผน ก และ แผน ข  หรือใหเปดสอนหลกัสูตรแผน ก เพยีงแผนเดียวได  หากมีเหตุผลและ

ความจาํเปนตองเปดสอนหลกัสูตรแผน ข  สมควรใหเปดสอนทัง้แผน ก และ แผน ข  พรอมกัน  โดยจะเปดเฉพาะ

หลักสูตรแผน ข  เพยีงแผนเดียวไมได  (รายละเอียดตามหนงัสือที ่ทม 0205(1)/ว 229  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2524) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 



 -4- 

 
1.2  สรุปจํานวนนสิิตนักศึกษาเขาใหม ประจาํปการศกึษา 2549  
      ที่สามารถกูเงินกองทนุ กรอ. ได 

 

                  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาขอใหมหาวทิยาลยัยืนยันจาํนวนอาจารยประจํา 

และนักศึกษาเขาใหมระดับอนุปริญญา ปวส. และปริญญาตรี  พรอมชี้แจงมาตรการในการดําเนนิการเพื่อเพิม่ 

อาจารยประจํา ประจําปการศึกษา 2549  ซึ่งมหาวทิยาลัยไดยืนยนัขอมูลดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาแลว ความทราบแลวนัน้  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประมวลผลขอมูลและสรุป 

จํานวนนิสิตนกัศึกษาเขาใหม ประจําปการศึกษา 2549  ที่สามารถกูเงนิกองทนุ กรอ. ได เสร็จเรียบรอยแลว    

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยดาํเนนิการรับนักศกึษาเขาใหม ประจําปการศึกษา 2549  แลวมีผลทาํใหสัดสวนอาจารยประจํา 

ตอนักศกึษาสงูกวาเกณฑทีก่ําหนด  ตองเปนหนาที่และความรับผิดชอบของมหาวทิยาลยัที่ตองดําเนนิการใหเปนไป 

ตามเกณฑที่กาํหนด  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลเมือ่ส้ินปการศึกษานัน้ ๆ  

  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงยอดจํานวนนักศึกษาเขาใหมในกลุมสาขาตาง ๆ  

ของมหาวทิยาลัยใหสํานักงานกองทนุเงนิใหกูยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับทราบ  และใชเปนกรอบในการกาํหนด 

วงเงินกูของกองทนุ กรอ. สําหรับปการศึกษา 2549 ดวยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3  โครงการเพชรบรูพา  
       จํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติกิจกรรมโครงการเพชรบูรพา  รุนที ่ 7    

ปการศึกษา  2550  มีจํานวน  416  คน   โดยนักเรยีนทีผ่านการคัดเลือกจะตองเขารวมกิจกรรมโครงการฯ   

ระหวางวันที่  24 – 27  เมษายน  2549 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4 การประชาสมัพันธหลักสตูรที่เมืองเฉินตู  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
ตามที่อธกิารบดีและรองอธิการบดีฝายวิชาการไดเดินทางไปประชาสมัพันธหลกัสูตรที่เมือง 

เฉินตู  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น  ไดมนีักศกึษาจนีสนใจมาสมัครจํานวน  17  คน  เปนระดับปริญญาตรี  

13  คน  ซึ่งสวนใหญสนใจสาขาวิชา  Hospitality  Management  สาขาวิชา  Marketing  และสาขาวิชา Food 

Science  สวนระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกนัน้  นักศึกษาจนีสนใจวชิา Human Resource Management 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดทําความรูจักและความรวมมือกับ  4  มหาวทิยาลัย  ในประเทศจีน 
       

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.5 จํานวนนิสิตโครงการเพชรบูรพา  และโครงการความสามารถพิเศษ   

ประจําปการศึกษา  2549  
งานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษา  ขอแจงจํานวนนิสิตโครงการเพชรบูรพา   

และโครงการความสามารถพิเศษ  ทีม่ารายงานตัวเขาเปนนิสิต  เมื่อวนัที ่ 5  เมษายน  2549  โครงการเพชรบูรพา  

มารายงานตัว  จาํนวน  71  คน  โครงการความสามารถพิเศษ   จาํนวน  26  คน  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
    
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอใหกองบริการการศึกษา  ทําใบแทรกเพิ่มเติมเปนชองทางที ่3   

เพิ่มเกณฑการคัดเลือกวา “ดูผลการเรียนที่ผานมาในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1.6 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยับูรพา  เรื่อง  แนวปฏิบติัการกาํหนด 

เลขรหัสวิชาและชื่อวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แจงใหที่ประชุมทราบวาบัณฑติวิทยาลัยไดมีประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย  เร่ือง  แนวปฏิบัติการกาํหนดเลขรหัสวิชาและชื่อวิชาของหลกัสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2549 
         วันที่  7  มีนาคม  2549   
 
 

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่3/2549 

วันที ่  7  มนีาคม  2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  

 

           ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 14  

กุมภาพนัธ 2549  ไดพิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ปริญญาเอกรวมสถาบัน) สาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้

(1)  ขอใหปรับรูปแบบการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับรูปแบบของมหาวทิยาลยับูรพา 
(2)  ขอใหเพิ่มรายละเอียดทีเ่ปนภาษาอังกฤษในทุกหัวขอที่ยังไมมีภาษาอังกฤษ 
(3)  ขอใหพิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรวาควรจะเปนหลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  (4)  ขอ 3  ขอใหเพิ่มวาเปนหลักสูตรที่มีความรวมมือกบัมหาวทิยาลยัใดบาง 
  (5)  หนา 34  ขอ 17.1 แบบ 1 และ ขอ 17.2 แบบ 2(1)  ขอใหปรับใหถูกตองตามเกณฑมาตรฐาน 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ขอ 7.3  ขอใหปรับใหสอดคลองทั้งหลักสูตร  
(6)  หนา 34  หมายเหต ุ นสิิตตองลงทะเบียนรายวิชา  310998  สัมมนาวิทยานิพนธ ระดับดุษฎี

บัณฑิตทุกภาคการศึกษา  โดยประเมินผล เปน S/U  ไมนับหนวยกิต  ใหเปนสวนหนึง่ของ
วิทยานิพนธ  ขอใหแยกเปน 6 รายวชิา คอื สัมมนา 1-6 

(7)  หนา 34  ขอ 17.3.2.1 นิสิตตองเลือก 1 รายวชิา ปรับเปน “เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้”  
(8)  หนา 35  ขอ 17.3.2.2 นิสิตตองเลือกอยางนอย 3 รายวิชา ปรับเปน “ใหเลือกเรียนไมนอย

กวา 9  หนวยกิต” 
 



 -7- 

(9)  หนา 36  วิชา 310999  วิทยานิพนธ  ขอใหปรับรหสัวิชาและรายวิชาใหถูกตองตามที ่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(10) ขอใหหมายเหตุความหมายของ “คําอธิบายรายวิชา  ที่มีดอกจนั 1ดอกและ 2 ดอก” และ
เงื่อนไขรายวิชาที่เขียนวา C.F.   

(11) หนา 49  รายวชิา  310998  สัมมนาวทิยานพินธ  ระดับดุษฎีบัณฑิต ใหนําไปใสไวใน   
รายวิชาบังคับ หนา 40  ขอ 18.1   

(12) เห็นชอบในหลักการ การขอเปลี่ยนชือ่จากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร  (ปริญญาเอกรวมสถาบัน : หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(13) เมื่อแกไขเรียบรอย  ขอใหเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป  พรอมเอกสาร 
ความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

 
  บัดนี้  คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ เรียบรอยแลว   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปริญญาเอกรวมสถาบัน)  
     สาขาวิชาสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549    

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1)  หนา 4 ขอ 6  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา (1) คําวา “แตมเฉลี่ยสะสม” 

ควรเขียนใหตรงกับขอบังคบัมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2545  เปน  “คะแนนเฉลี่ยสะสม” 

      (1.2)  หนา 37-38  ขอ 17  โครงสรางหลกัสูตร  ขอใหปรับแก เปน 

 (1.2.1)  17.1 ภาษาอังกฤษในวงเล็บ  แกเปน “for Master’s degree graduate” 

(1.2.2)   17.2 ภาษาองักฤษในวงเล็บ  แกเปน “for Bachelor’s degree  

graduate” 

  (1.2.3)  รายวชิาเรียน  แกเปน  วิชาบังคบั 

  (1.2.4)  ดุษฎีนิพนธ   แกเปน  วทิยานพินธ  (Dissertation) 

             (ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548)  

  (1.2.5)  รายวชิาบังคับเลือก กับรายวิชาเลอืก  แกเปน  วชิาเลือก 
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(1.3)  ขอใหตรวจสอบการแปลภาษาองักฤษในคําอธิบายรายวิชาใหครบทุกวิชา 

(1.4)  ขอใหปรับคําวา “เงื่อนไขรายวิชา”  เปน  “บุรพวิชา” และปรับภาษาองักฤษคาํวา 

          “Condition”  เปน  “Prerequisite”    

(1.5)  ปรับรหสัวิชาดุษฎีนิพนธใหตรงกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติการ 

กําหนดเลขรหสัวิชาและชื่อวชิาของหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา และใหใส 

หมายเหตวุา แบบ ก 1 , แบบ ก 2  เปนแบบใด 

     (1.6)  ขอใหปรับในขอ 1.2  1.3  1.4  และ 1.5  ใหสอดคลองกันทัง้หลกัสูตร 

(1.7)  มอบหมายใหงานพฒันาหลักสูตรและการสอน  และผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ 

(ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล)  ตรวจสอบความถกูตองอีกครั้ง กอนนาํเสนอ

สภาวิชาการ 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
3.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
       หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ 

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาเอก  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ   โดยจะเปดรับนิสิต  ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  จํานวนนสิิต 

ที่รับเขาศึกษา 5 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ    

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) ขอใหนําเสนอสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป 
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วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ  
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

           ดวยวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจไดเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

นโยบายสาธารณะ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมเีหตุผลในการขอปรับปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตาม

แนวนโยบายของมหาวทิยาลัยที่ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสตูรที่ไดใชงานมานานกวา 5 ป  ซึง่หลกัสูตร

ดังกลาวไดเร่ิมเปดสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2539  วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจจึงใหมีการปรับปรุงหลักสูตร  โดยพจิารณา

จากผลการประเมินหลักสูตรและความสอดคลองกับสภาพการณทางสังคมในปจจุบันและอนาคต  การปรับปรุง

หลักสูตรครั้งนีไ้ดปรับปรุงทั้งหมวดวิชาแกน  หมวดวิชาเลือก และหมวดวิชาเรียนแทนวทิยานพินธ   

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
แผน ก 

  1.  หมวดวิชาแกน      9 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   12 หนวยกิต 

  3.  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

  4.  หมวดวิทยานพินธ    12 หนวยกิต 
แผน ข 

  1.  หมวดวิชาแกน      9 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   12 หนวยกิต 

  3.  หมวดวิชาเรียนแทนวทิยานพินธ  12 หนวยกิต 

  4.  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 26 กนัยายน 

2548  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  

      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
                                                  
มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหวทิยาลยัฯ  นาํกลับไปพิจารณาทบทวน  เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย

ประจําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  ทั้งนี้  อาจารย

ประจําที่ลาศึกษาตอสามารถนํามาเปนอาจารยประจําได 
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4.2  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป  
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

 

           ดวยวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจไดเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารทั่วไป  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบาย 

ของมหาวทิยาลัยที่ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสตูรที่ไดใชงานมานานกวา 5 ป  ซึง่หลกัสูตรดังกลาวไดเร่ิม 

เปดสอนมาตัง้แตป พ.ศ. 2541  วิทยาลยัการบริหารรัฐกจิจึงใหมีการปรับปรุงหลักสตูร  โดยพจิารณาจากผลการ 

ประเมินหลักสตูรและความสอดคลองกับสภาพการณทางสังคมในปจจุบันและอนาคต  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้

ไดปรับปรุงทั้งหมวดวิชาแกน  หมวดวิชาเลือก และหมวดวิชาเรียนแทนวทิยานพินธ   

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
แผน ก 

  1.  หมวดวิชาแกน      9 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   12 หนวยกิต 

  3.  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

  4.  หมวดวิทยานพินธ    12 หนวยกิต 
แผน ข 

  1.  หมวดวิชาแกน      9 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   12 หนวยกิต 

  3.  หมวดวิชาเรียนแทนวทิยานพินธ  12 หนวยกิต 

  4.  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 26 กนัยายน 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  

      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหวทิยาลยัฯ  นาํกลับไปพิจารณาทบทวน  เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย

ประจําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  ทั้งนี้  อาจารย

ประจําที่ลาศึกษาตอสามารถนํามาเปนอาจารยประจําได 



 -11- 

 
4.3  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

 

           ดวยวทิยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการขอปรบัปรุง คือ เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลัย 

โดยมีโครงสรางหลักสูตร  ดังนี ้

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ   

   Group  1.  Management Information Systems (MIS) 

     2.  Management 

     3.  Marketing 

     4.  Hospitality Management 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

   1.  General Education Courses   30  credits 

   2.  Core Courses    30 credits 

   3.  Professional Courses   60 credits 

        3.1  Major Required Courses     36 

        3.2  Major Elective Courses   24 

   4.  Free Elective Courses     6 credits 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.4  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวชิาการสอนภาษาจีน  
      (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2547) และสาขาวชิาการสอนภาษาญีปุ่น (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2547) 

 

                  ตามที่มหาวิทยาลัยบรูพาไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา 

การสอนภาษาจีน  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)  และสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547) 

เพื่อใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณารับทราบการใหความเหน็ชอบ นัน้   

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาหลกัสูตรดังกลาวแลว  มีขอสังเกตวา หลกัสูตร 

ดังกลาวมีการระบุรายละเอยีดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลกัสูตรไมสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542  ของทบวงมหาวทิยาลยั ที่ระบวุา “ตองมีอาจารยประจําที่มคีุณวุฒิตรงตาม 

สาขาวิชาทีเ่ปดสอนไมนอยกวา 3 คน  และในจํานวนนัน้ตองเปนคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารง 

ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน”  ทัง้นีพ้บวา หลักสูตรทัง้สองหลักสูตร 

ดังกลาวขางตน  มีเอกลกัษณและความเปนมาทางภาษาศาสตรที่แตกตางกนั  แตระบุจํานวนและคุณวุฒิอาจารย 

ประจําหลกัสตูรชุดเดียวกัน  ประกอบกับคุณวุฒิของอาจารยไมตรงตามสาขาวิชาทัง้ 2 สาขาวิชาที่เปดสอน 

จึงไมสอดคลองตามเกณฑ  และเมื่อปรับปรุงตามขอสังเกตแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 

อนุมัติกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาทบทวน 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) ขอใหคณะศึกษาศาสตรนาํไปปรับแกใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 

(2) ขอใหเพิ่มอาจารยประจําหลกัสูตร โดยเนนผูมีคุณวุฒิดานภาษาศาสตร 1 ทาน 

(3) ขอใหแทรกเอกสารสัญญาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอืน่ที่รวมสอนไวใน
ภาคผนวกดวย 

 
4.5  หลกัสูตร Master of Arts in Human Resources Development  2006 
    

                  ตามที่สภามหาวทิยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่ 2/2549  เมื่อวันที่  24  มนีาคม  2549  ได

พิจารณาหลักสูตร  Master of Arts in Human Resources Development  2006  มีมติ  “มอบหมายใหคณะ

ศึกษาศาสตรเจาของหลกัสตูร  Master of Arts in Human Resources Development 2006 ชี้แจงหลกัการและ

เหตุผลการจัดทําหลักสูตรนี ้ รวมทั้งความสอดคลองกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร  และไดมหาวทิยาลยัชี้แจงเชิง

นโยบายการขอเปดหลักสูตร นัน้ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
1. หลักสูตรดังกลาวใกลเคียงกับหลักสูตรการจัดการบุคลากรอยางไร 
2. เหตุผลการจัดการทาํหลกัสตูรของคณะศึกษาศาสตรวาสอดคลองกับพันธกิจของคณะอยางไร 

 

มติ   ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  ไมมีความซ้ําซอนกันในหลักสูตรดังกลาว เนื่องจากหลักสูตร  Master of Arts in Human 

Resources Development  เปนการจัดการศึกษา  เพื่อพฒันาบุคลากร  หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต  เปนการจัดการศึกษาเพื่อการจัดการบุคลากร 

(2)  ขอใหคณะศึกษาศาสตร  ชี้แจงหลักการและเหตุผลการจัดทาํหลกัสูตรเสนอสภามหาวทิยาลยั  

และเนื้อหาสาระรายวิชาจะตองมีสาระที่เกี่ยวของกับศึกษาศาสตร  พอสมควรเสนอสภา

มหาวิทยาลยัในเดือนพฤษภาคม  2549 

(3)  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  ถามีหลกัสูตรคณะใดเสนอสภามหาวิทยาลัย  

ขอใหคณบดี/ ผูอํานวยการวทิยาลยั  เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียด 
 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่5/2549 
          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 5/2549   วนัองัคารที ่  9   พฤษภาคม  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 

        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ) 

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน            นักวิชาการศึกษา 

              ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 

     
                   (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

                          กรรมการและเลขานุการ 

                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
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