
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ ์   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๕.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๘.  ผศ.ดวงกมล  อุนจิตติ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดวงกมล  อุนจิตติ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๐. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๑. ดร.ปริยา  นุพาสันต   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๒. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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๑๓. ดร.เจริญ  ชินวานิชยเจรญิ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๔. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๑๕. ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๖. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๗. ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๑๘. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๐. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๒. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 

๑.  อธกิารบดแีละรักษาการแทนคณบดีวทิยาลยันานาชาติ 

๒.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

๔  คณบดีคณะอัญมณี 

 
ผูเขารวมประชุม
  ๑.  ดร.สมคิด  ใจตรง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒.  นพ.อัมพร  จงเสรีจิตต  คณะแพทยศาสตร 

 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=20100010&f_cmd=2&officercode=20100010&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%E0%A1%C9%C1+%BE%D4%BE%D1%B2%B9%EC%BB%D1%AD%AD%D2%B9%D8%A1%D9%C5&remark=&officeremail=kasemp%40buu%2Eac%2Eth
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  การผอนคลายการกาํหนดจํานวนหนวยกิตของรายวชิาสหกิจศกึษา 
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการแจงใหทีป่ระชุมทราบวา      

ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดจัดทาํแผนการดําเนนิงานสงเสริมสหกิจศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕  ข้ึน  โดยแผนดังกลาวไดกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนนิงานสหกิจศึกษาไทยไวดวย  และในสวนของการจดัทําหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาไดกําหนดวาจะตอง

กําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกจิศึกษาไมต่ํากวา  ๙  หนวยกิต  นัน้  คณะอนุกรรมการสงเสริม

การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที ่ ๔/๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ ๒๖  กนัยายน  

๒๕๕๑  ไดพิจารณาผอนคลายปรับลดการกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกจิศึกษาดังกลาวเปน  
จะตองกําหนดหนวยกิตของรายวชิาสหกิจศกึษาไมตํ่ากวา  ๖  หนวยกิต 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒  ขอความอนุเคราะหโควตาพิเศษ 
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการแจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

ผูอํานวยการอิสลามวทิยาลยัแหงประเทศไทย  ทาํหนังสอืขอความอนุเคราะหโควตาพิเศษเพื่อเขาเรียนใน

มหาวิทยาลยั  ทัง้นี ้ รองอธกิารบดีฝายวิชาการไดขอความอนุเคราะหที่นัง่เขาศึกษาไปยังวทิยาเขต

สารสนเทศ  จนัทบุรี  และวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว  และเมื่อพิจารณาใหโควตาพิเศษเพื่อเขาเรียนแลว

ขอใหแจงผลทีผู่ชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)  ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  

๒๕๕๑ 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๓  โครงการคุณธรรมนาํเขามหาวิทยาลยั “เด็กดีศรีระยอง” 
 

        ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล  ผูชวยอธกิารบดฝีายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบ

วา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาระยองเขต ๑  ไดจัดทําโครงการ  “เด็กดีมีที่เรียนในมหาวิทยาลยั”  หรือ  

“คุณธรรมนําเขามหาวทิยาลัย”  โดยไดเรียนเชิญผูแทนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาค

ตะวันออกมารวมประชุมในวนัที ่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  จากการประชมุในวนัดังกลาวที่ประชุมไดใหความ

เห็นชอบการดาํเนนิงานตามโครงการ  “เด็กดีมีที่เรียนมหาวิทยาลัย”  หรือ  “เด็กดีศรีระยอง”  และไดใหทาง

มหาวิทยาลยัพิจารณาดาํเนินการเพื่อจัดสรรโควตาใหกับนักเรยีนตามโครงการ  “เด็กดีศรีระยอง”  ทั้งนี้ให

คณะ/วทิยาลยัแจงผลการพจิารณาโควตาใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)  

ทราบ  ภายในวันที่  ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๑ 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๔  การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง ๑๒ จังหวดั และ 
       รับตรงทั่วประเทศ 

 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการแจงใหที่ประชุมทราบวา     

ในวนัที ่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  จะตัดสินผลการสอบคัดเลือก  ประเภทรับตรง  ๑๒  จงัหวัด  และรับตรง           

ทั่วประเทศ  ทัง้นี ้ ไดกําหนดวันนัดประชุมเพื่อวางแผนการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  ในวนัที่  ๒๙  

ตุลาคม  ๒๕๕๑  และขอให  คณะ/วทิยาลัย  สงรายชือ่อาจารยเพื่อสอบสัมภาษณ  ตอไป 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

  - ไมมี - 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

           วทิยาลัยนานาชาติไดเสนอหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ  

หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปการศึกษา 

๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค คือ หลักสูตรนี้มุงสรางบัณฑิตพยาบาลใหมีความสามารถ 

ดังตอไปนี้ 

๑.  คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหาอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมและมีสมรรถนะ 

ในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๒.  สามารถดแูลสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองครวมโดยบูรณาการศาสตรและศิลป

ทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆที่เกีย่วของ 

๓.  สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริการสุขภาพ ทั้งระดับปฐมภูมิ      

ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยใชกระบวนการพยาบาล การคิดวิเคราะห  กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการ

แกปญหา 

๔.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา เพือ่การเรียนรูในการพัฒนาการตนเองตามบนัไดวิชาชพี

การพยาบาลและเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 



 
 

-๖- 

๕.  ใชรูปแบบการสรางสมัพนัธภาพระหวางบุคคล  เพื่อการบริการสุขภาพที่เคารพความเปนมนษุย

ของผูรับบริการได 

๖.  ตระหนักในความสําคัญของการวิจยัและเปนผูรวมวจิัย รวมทัง้ใชผลการวิจยัในการปฏิบัติการ

พยาบาลได 

๗.  แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติการพยาบาลและการมสีวนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

๘.  แสวงหาแนวทางในการศึกษา การประกอบวิชาชีพ และดํารงตนอยางมีคุณธรรมและมีความสุข  

 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๒ หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๑   หนวยกติ  

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน            ๑๐๕   หนวยกิต 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยันานาชาติปรับแก  ตามทีค่ณะกรรมการ ฯ   

       เสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  หนา ๘  รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  วิชาภาษาอังกฤษใหเลือก  ๖  หนวยกิต 

       (๑.๒)  หนา ๘  รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ขอใหพจิารณาทบทวนรายวิชาทักษะการใช 

                  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ใหเหมาะสําหรับนิสิตตางชาต ิ

       (๑.๓)  ใหปรับแกปกหลักสูตร  จาก  วิทยาลัยนานาชาติ  เปน   วิทยาลัยนานาชาต ิ
               และคณะพยาบาลศาสตร   
       (๑.๔)  แบบฟอรม  สมอ.๐๒  ใหปรับหนา ๓  ขอ ๒.๓  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

                  ใหเลือก  มีภาคฤดูรอน  จําวน  ๓  ภาค  ภาคละ  ๘  สัปดาห 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด  ทั้งนีใ้หเสนอหลักสตูรใหสภาวิชาชีพรับรองควบคูไปดวย 
 
 
 
 
 



 
 

-๗- 

๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
       หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

                 วทิยาลัยนานาชาติไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ     

ปริญญาตรี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยจะ
เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๒   จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษา  ๓๐  คน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  และขอใหคณะ ฯ  ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด 

 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๑๐/๒๕๕๑  วนัอังคารที่  ๑๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ หองการเรียนการ

สอนทางไกล  มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 

๕.๒  หารือเกี่ยวกับการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการผาน   
       Video Conference 

 

            รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการขอหารือในที่ประชุมเร่ือง

การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังตอ ๆ  ไป  ใชระบบ  Video Conference  

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัวิทยาเขตสารสนเทศ  จนัทบุรี  และวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว  จะไดไม

ตองเดินทางมา 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 

 

 

  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

 

  (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

     หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

       ผูบันทึกการประชุม  

 

 

    (นายพิชิตร  มพีจนา)              (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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