
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ณ  ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร  ภปร.  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------------------ 

 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑  ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย   ที่ปรึกษา 
      อธิการบดี 
 ๒.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๕.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๖.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
๗.  ผศ.ดร.พิชาญ  สว่างวงศ์  กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ๘.  อาจารย์วศิน  ยุวนะเตมีย์     กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๙.  รศ.ดร.มณีรัตน ์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๐. พญ. ผกาพรรณ ดินชูไท    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ดร.วัชราภรณ ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 

 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=40637&f_cmd=2&officercode=51300198&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC%E1%BE%B7%C2%EC%CB%AD%D4%A7+%BC%A1%D2%BE%C3%C3%B3+%B4%D4%B9%AA%D9%E4%B7&remark=&officeremail=pakaphan%40buu%2Eac%2Eth


-๒- 
 
 ๑๒. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์    กรรมการ 

   คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๔. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๕. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๖. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๗. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๑๘. อาจารย์เสร ี ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๙. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๒๐. อาจารย์สมาน สรรพศรี   กรรมการ 
          คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ๒๑. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร   กรรมการ 
          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๒. ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๓. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๔. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๕. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๖. นางสุภรัต ิ สุขวิสุทธิ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 



-๓- 
 

๒๗. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   กรรมการ 
         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒๘. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางเสริมศรี สามารถกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต ์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๒.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตรโต๊ะวิเศษกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 
วาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เร่ืองกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เมื่อคราวประชุม  
คร้ังที่  ๙/๒๕๕๓  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๔- 
 

๑.๒  การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 
 

          ด้วยปัจจุบัน  มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพ
เฉพาะด้านโดยยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร  ปริญญา  หรือ  สถาบัน  จากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
เป็นการปฏิบัตทิี่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละวิชาชีพ  ส่งผลให้การเรียนการสอนอาจ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพก าหนดและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ท าให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันดังกล่าวไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  อีกทั้งยังส่งผลให้
ประชาชนไม่ได้รับบริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอีกด้วย 
          สมาพันธ์สภาวิชาชีพ  ประกอบด้วยสภาวิชาชีพรวมทั้งสิ้น  ๑๑  แห่ง  ได้แก่  
แพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม  ทันตแพทยสภา  สัตวแพทยสภา  สภาเทคนิคการแพทย์   
สภากายภาพบ าบัด  สภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาวิชาชีพบัญชี  และสภาทนายความ  ซึ่งสภาวิชาชีพ
ต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  โดยมีหน้าที่ในการพัฒนา  ส่งเสริม  และก ากับดูแล
การประกอบวิชาชีพ  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น  สมาพันธ์วิชาชีพมีความเป็นห่วงต่อปัญหาที่
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการศึกษา  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  รวมทั้งต่อนักศึกษา  
และสังคมโดยรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
          ดังนั้น  สมาพันธ์วิชาชีพ  จึงท าหนังสือขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัย  เพื่อให้
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ดังนี้ 
          ๑.  ขอให้สถาบันการศึกษาขอรับรองหลักสูตร  ปริญญา  และหรือสถาบันจากสภา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดสอนวิชาชีพเฉพาะ  ๑๑  วิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย  และก่อนเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรต่อไป 
          ๒.  ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะเข้าศึกษารวมทั้งผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
วิชาชีพนั้น ๆ  รวมถึงสาธารณชนทราบถึงการรับรองสถานะจากสภาวิชาชีพ  เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพด้านต่าง ๆ  ของประเทศไทย  และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันการศึกษา
ด้วย 
          ทั้งนี้  สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้ส่งแถลงการณ์สมาพันธ์สภาวิชาชีพ  ฉบับที่ ๑  เร่ือง  
การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพมาด้วย  (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



-๕- 
 

  ๑.๓  การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
 

          จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
วันจันทร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  ชั้น ๕  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ดังนี ้  
“ที่ประชุมมีมติให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและ/หรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้วให้สามารถเปิดสอนได้ต่อไป   
แต่ไม่สามารถเปิดด าเนินการเป็นหลักสูตรใหม่ของสถาบันได้” 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔  นโยบายการพิจารณาขอเปิดหลักสูตรใหมข่องมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

          ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒)  ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้วาง
แนวทางพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรใหม่  ดังนี้ 

       ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  สนับสนุนให้เปิดได้เฉพาะสาขาวิชาที่จ าเป็นเท่านั้น   
       ๒.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สนับสนุนให้เปิดสาขาวิชาใหม่ได้  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งหลักสูตรแผน ก   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และมีมติเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้เปิดหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพ  

     หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือ  หลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรที่เปิดสอน   
     ณ  วิทยาเขตทั้ง  ๒  แห่ง 

  ๒. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้เปิดได้ทุกสาขาวิชา  และควรเปิดเป็นแผน ก  หรือ 
        แผน ก+ข 
 
 



-๖- 
 

๑.๕  บันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่าง 
          มหาวิทยาลัย/สถาบัน พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 

        ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  
(๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)  และที่ประชุมคณะท างานความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  ทอมก   
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๒  (๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)   มีมติเห็นชอบในหลักการบันทึกข้อตกลงการเทียบหรือ 
เทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต  ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันพุทธศักราช  ๒๕๕๓  นั้น 

        บัดนี้  มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง  ๑๓  แห่ง  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการเทียบหรือ 
เทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๖  ความเห็นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
         ว่าด้วยระบบการประเมินผลและการจัดสรรคงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 

        ในก ากับของรัฐ  พ.ศ. ...... 
 

       ส านักเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้ส่งส าเนาหนังสือ 
ซึ่งแจ้งความเห็นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการ
ไม่เห็นด้วยกับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  พ.ศ. .......  ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดหลักการจัดและพัฒนาโครงสร้างระบบราชการเสนอ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
  
 
 



-๗- 
 

  ๑.๗  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ 

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

       มหาวิทยาลัยบูรพากับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตกลง 
ที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีหลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องและต่อเน่ืองจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตามศักยภาพของผู้เรียน  ซึ่งเป็นพันธกิจของการมี 
ส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

       มหาวิทยาลัยบูรพา  และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ตระหนักในภารกิจที่จะให้บริหารทางความรู้และพัฒนาการศึกษาของชาติ  เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมอารยประเทศ  จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
   
วาระที ่๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/ ๒๕๕๓  
           วันท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓ 

 

          ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๙/๒๕๕๓ วันที ่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอให้ปรับแก้  หน้า ๕  วาระที่ ๔.๑ วรรคแรก 

บรรทัดที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปลี่ยนเป็น  “พ.ศ. ๒๕๔๙”  และหน้า ๖ วาระที่ ๔.๑   
วรรคที่สอง  บรรทัดที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๖  เปลี่ยนเป็น  “พ.ศ. ๒๕๔๖” 

  
  



-๘- 
 

วาระที ่๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    

           คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ขอให้คณะโลจิสติกส์ทบทวนการขอเปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓  เน่ืองจากเป็นหลักสูตร 
(ต่อเน่ือง)  และจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
วันจันทร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  ชั้น ๕  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ดังนี ้  
“ที่ประชุมมีมติให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและ/หรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้วให้สามารถเปิดสอนได้ต่อไป   
แต่ไม่สามารถเปิดด าเนินการเป็นหลักสูตรใหม่ของสถาบันได้” 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ขอให้คณะโลจิสติกส์  ปรับเป็นหลักสูตร  ๔  ปี และขอให้แจ้ง 
ความคืบหน้าต่องานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษาทราบ 

 
วาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  ร่างประกาศ เกี่ยวกับการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        ด้วยมหาวิทยาลัย  เห็นสมควรให้มีการจัดท า  ร่าง  ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา  ดังนี้ 

         เอกสารหมายเลข ๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

         เอกสารหมายเลข ๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

         เอกสารหมายเลข ๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

         เอกสารหมายเลข ๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) ของนิสิต หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-๙- 
 

         เอกสารหมายเลข ๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง แนวปฏิบัติในการเปลี่ยน
สาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

         เอกสารหมายเลข ๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การให้ทุนช่วยปฏิบัติงาน 
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

         เอกสารหมายเลข ๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
ทุนช่วยปฏิบัติงานแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาทุกฉบับ  และขอให้ปรับแก้ตามที่   
     คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ   

  ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วน าเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 

 

          เน่ืองด้วย  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มีความประสงค์จะส ารวจ
และประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศด้านสังคมศาสตร์  โดย
จัดท าเป็นโครงการน าร่อง (pilot project)  เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 
           มหาวิทยาลัยขอเชิญคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสอนและท าวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
พิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ   
  ๑.  คณะและวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  มีดังนี ้

     (๑)  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
       (๒)  คณะศึกษาศาสตร์ 
       (๓)  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
       (๔)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 



-๑๐- 
 

๒.  ขอให้คณะและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวส่งเอกสารไปที่งานส่งเสริมการวิจัย  
       กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อด าเนินการจัดส่งไปยัง   
       ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น ๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ 
       ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที ่๓๑ ตุลาคม  
       พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

๔.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  
หลักสูตรนี้  เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  มีการปรับปรุง  คร้ังแรกในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙   
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  จึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะสาขา  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม   
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ท าให้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง  เพื่อผลิตบัณทิตให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐    หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔   หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน     ๓๓  หน่วยกิต 
  -   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ๒๑  หน่วยกิต 
  -   วิชาเฉพาะบังคับ    ๑๘  หน่วยกิต 
  -   วิชาเฉพาะเลือก      ๖  หน่วยกิต 
  -   วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่ม     ๙  หน่วยกิต 
  -   วิชาประสบการณ์วิชาชีพ      ๗  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 



-๑๑- 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามที่ 

     คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ   
       ๑.๑  ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ในค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
               พิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
       ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบของหลักสูตรในแบบฟอร์มของ มคอ ๒ และมคอ. ๐๒   
    ภาษาที่ใช้  ข้อให้ใช้ค าว่า  “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา” 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ  ทางด้านการเงิน  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาชีพการเงิน  และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐    หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙   หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน            ๔๒  หน่วยกิต 
  -   วิชาเอกบังคับ            ๓๐   หน่วยกิต  
  -   วิชาเอกเลือก             ๑๕   หน่วยกิต 
  -   วิชาประสบการณ์วิชาชีพ           ๗   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 



-๑๒- 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ   

       ๑.๑  ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ในค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
               พิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
       ๑.๒  ขอให้ปรับรปูแบบของหลักสูตรในแบบฟอร์มของ มคอ ๒ และมคอ. ๐๒   

 ภาษาที่ใช้  ขอให้ใช้ค าว่า  “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา” 
       ๑.๓  ขอให้ปรับชื่อรายวิชา  ๘๕๐๑๐๗  รายวิชาภาษาอังกฤษ  จาก  “Fatal for  
    Health”  เป็น “Futsal for Health” 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๕  การจัดท าหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตประเภท ๔+๑ 
 

          คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอเร่ือง  การจัดท าหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและ
ปรญิญามหาบัณฑิตประเภท ๔+๑  โดยมีสาระส าคัญคือ  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจ านวนมากเพื่อรองรับความต้องการของ
ภูมิภาคตะวันออกของประเทศ  และในจ านวนปริญญาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไป  มีบัณฑิตจ านวน
หนึ่งซึ่งมีผลการเรียนดีได้เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงใน
ส่วนกลางและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ที่ได้เข้าไปศึกษา  ท าให้มหาวิทยาลัยบูรพา
เสียโอกาสเหล่านั้นไป  ทั้งนี้  เนื่องจากบัณฑิตเหล่านั้นเห็นว่าระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาโทใช้
เวลาประมาณ ๒ ปีการศึกษาเท่ากัน  ดังนั้น  เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาโทแบบ
ต่อยอดจากบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา  และสอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยบูรพามี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  คณะวิทยาการสารสนเทศจึงขอเสนอที่ประชุมในการ
พิจารณาการจัดท าหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตประเภท ๔+๑ โดยมีรูปแบบในการ
จัดท าและการบริหารหลักสูตร  ดังนี้ 
          ๑.  คณะต่าง ๆ  แจ้งให้นิสิตชั้นปี ๑  ทราบถึงโครงการ ๔+๑  เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
          ๒.  ในชั้นปี ๓  ระดับปริญญาตรี  คณะต่าง ๆ  แจ้งนิสิตผู้มีผลการเรียนดีและดีเด่น  
(เกรดเฉลี่ย  ๓.๒๕  ขึ้นไป  หรือได้รับเกียรตินิยม)  เลือกเข้าโครงการ ๔+๑ 



-๑๓- 
 
          ๓.  ในชั้นปี ๔  ระดับปริญญาตรี  นิสิตที่เลือกเข้าโครงการจะได้เรียนรายวิชา
ระดับปริญญาโท  พร้อมทั้งท าโครงงานปี ๔  ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 
          ๔.  เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิสิตที่จะเข้าโครงการจะเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโทโดยอัตโนมัติ  และศึกษาในรายวิชาระดับปริญญาโทที่เหลือ (ถ้ามี)  พร้อมท า
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จใน ๑  ปีการศึกษา  โดยในรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้ในชั้นปีที่ ๔  ระดับปริญญาตรี   
(ในข้อ ๓.๓)  มหาวิทยาลัยบูรพาจะท าการเทียบโอนให้เป็นรายวิชาในระดับปริญญาโท 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้
๑.  เห็นชอบในหลักการ  และให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป 
๒. ให้แต่ละส่วนงานเสนอแนวคิดในการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่  ๔+๑  หลักสูตร 
      สองปริญญา  หลักสูตรหลังปริญญาเอก  วิธีและจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี     
      และการจัดการเรียนการสอนแบบ  E-learning   ให้งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   
      กองบริการการศึกษา  ภายในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
๓.  ก าหนดประชุม ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

 

๔.๖  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 
          ๑.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย  มีมาตรฐานและเป็นสากล  สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
          ๒.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ  และมีจริยธรรมวิชาชีพ 
         ๓.  เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ๙๖  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาแกน     ๓๐  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาบังคับ     ๓๙   หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาเลือก     ๒๗   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๑๔- 
 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๗  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

         ๑.  หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นระยะเวลา
กว่า ๕  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อความสอดคล้อง 

         ๒.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

         ๓.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ  และมีจริยธรรมวิชาชีพ 

         ๔.  เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น 
โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ๙๖  หน่วยกิต 

    -   กลุ่มวิชาแกน     ๓๐  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาบังคับ     ๓๙   หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาเลือก     ๒๗   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต 



-๑๕- 
 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ   

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๘  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

                คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ิมใช้ปีการศึกษา ๒๕๒๖  และได้มีการปรับปรุงเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๓๘, 
๒๕๔๑, ๒๕๔๕  ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้  “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒”  เพื่อให้สถาบันอดุมศึกษาน าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฯ ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงมีนโยบายให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะพยาบาลศาสตร์
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมโดยพิจารณาจากผลการประเมินหลักสูตร  แนวโน้มการพัฒนา
ของระบบสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ได้ปรับปรุงทั้งหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ๑๐๘  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๒๙  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาชีพ    ๗๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี            ๖  หนว่ยกิต 



-๑๖- 
 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
               ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๙  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

         คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้เสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้

๑.  ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
      ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๒.  น าเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

  ๔.๑๐  จ านวนการรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
 

          กองบริการการศึกษาขอแจ้งข้อมูลจ านวนการรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา   
๒๕๕๔-๒๕๕๗  ตามข้อมูลที่ส่วนงานส่งมา  และขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ขอให้คณะและวิทยาลัยพิจารณาทบทวนจ านวนการรับนิสิตและค่า  FTES  และ  
กรอกข้อมูลส่งมาที่  กองบริการการศึกษา  ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เพื่อน าเร่ืองเข้าประชุมในวันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

๔.๑๑  ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

          วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอ เร่ือง ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๖  จ านวน  ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 

           ๑.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
           ๒.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
           ๓.  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
           โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร   เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่มีการรับนิสิต

มาแล้วเป็นเวลา  ๒  ปีการศึกษา  และปิดโดยสมบูรณ์เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป   
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

วาระที ่๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ  ขอเปลี่ยนวันประชุม  เป็น  “วันพุธที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓   
  เวลา  ๑๓.๓๐  น.” เป็นต้นไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

            
      (นางสาวณัฐกานต ์ ปัดเกษม)        (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ) 

                            นักวิชาการศึกษา                            นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม             ผู้บันทึกการประชุม 
 

           
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

           ผู้บันทึกการประชุม    
 

                              
           (นายพิชิตร  มีพจนา)               (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) 

               ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา      รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


