
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาววันทนา ยั่งยืน    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.ดร.โสรัตน ์ วงศ์สุทธิธรรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. อาจารย์วชิราภรณ์  ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๕. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๖. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ๒๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๔. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.นารีรัตน์  บุญเนตร  (คณะพยาบาลศาสตร์) 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การเลือกกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทางและต าแหน่งของ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการเลือกกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทาง 
และต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา และได้แจ้งส่วนงานให้เลือกกลุ่มยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทางและ 
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๓๐๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ความทราบแล้วนั้น  ฝ่ายเลขานุการขอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ซึ่งมีส่วนงานส่งข้อมูล 
การเลือกกลุ่มยุทธศาสตร์มาแล้ว ดังนี้ 

ส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ควรอยู่ในกลุ่ม 
ส่วนงาน 

ควรอยู่ในกลุ่ม 
๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร - กลุ่ม ง. Teaching Focused 

University 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม จ. Research Focused 

University 
กลุ่ม จ. Research Focused 
University 

๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ - กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

๔. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่ม จ. Research Focused 
University 

กลุ่ม จ. Research Focused 
University 

๕. คณะศึกษาศาสตร์ กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

๖. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

๗. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กลุ่ม จ. Research Focused 
University 

กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 
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ส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ควรอยู่ในกลุ่ม 
ส่วนงาน 

ควรอยู่ในกลุ่ม 
๘. คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่ม จ. Research Focused 

University 
กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

๙. คณะดนตรีและการแสดง - กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

๑๐. สถาบันภาษา กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

กลุ่ม ง. Teaching Focused 
University 

๑๑. คณะวิทยาการสารสนเทศ กลุ่ม จ. Research Focused 
University 

กลุ่ม จ. Research Focused 
University 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ส่วนงานที่ยังไม่ส่งข้อมูลกลับไปพิจารณาเลือกกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 

และส่งมาที่ฝ่ายวิชาการ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ 
และมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
สุขภาพ บูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติการพยาบาล ตามขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
  ๔. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  
  ๖. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถท างานเป็นทีม 
  ๗. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางการพยาบาล มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและมีส่วน
รว่มในการพัฒนาวิชาชีพ 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๘๖ หน่วยกิต 
     ๑.) หมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ ๑๘ หน่วยกิต 
     ๒.) หมวดวิชาชีพ ๖๘ หน่วยกิต 
      ๒.๑) รายวิชาทฤษฎี ๓๒ หน่วยกิต 
      ๒.๒) รายวิชาปฏิบัต ิ ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
(มคอ. ๐๒) โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกต ดังนี้ 
๑.๑ ควรเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 จากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
๑.๒ ทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
 คุณภาพการศึกษา 
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๑.๓ ทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตรวม 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษน้อยกว่าหลักสูตรภาษาไทย ๒๑ หน่วยกิต  
 แต่ให้ปริญญาเดียวกัน  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนสิติที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ใหค้วามเห็นชอบการขอเปิดรับนิสติระดับปริญญาตร ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับ 
เขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ให้ทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
 คุณภาพการศึกษา 
๑.๒ ให้ตรวจสอบจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
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 ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ตามแบบฟอร์มเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๕.๒ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการจากเดิม “วันที่ ๒๔-๒๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็น “วันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐”  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
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