
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 3/2549 

วันองัคารที ่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 2.  อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

 ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

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

(แทน)คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5.  อาจารยเตมิศักดิ์ สงวัฒนา   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

6.  ผศ.เทพศกัดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

7.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

8.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน)กรรมการ 

(แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

9.  รศ.จิตรพรรณ  ภูษาภักดีภพ   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 10. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11.  รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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12.  อาจารยชลิตา มณีศรี    กรรมการ 

 (แทน)คณบดคีณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

13.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี 

15.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

16.  อาจารยกิจฐเชต ไกรวาส    (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

17.  ดร.สมุทร  ชํานาญ     กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

18.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

19.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

20.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  อธิการบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.สุชาดา   รัตนวาณชิยพนัธ) 

3.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

4.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

 5.  ผูอํานวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

 6.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี
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เร่ิมประชุมเวลา  14.10 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

  1.1  การจัดการศกึษาในทีต้ั่งและนอกที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
 

          ดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดเขารวมสัมมนา เร่ือง “การจัดการศึกษาในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

ของสถาบนัอดุมศึกษา”  เมือ่วันที่ 24 กมุภาพันธ 2549  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  มีเอกสารสรุปยอการศึกษาวจิัย 

โดย ศาสตราจารยกิตติชัย  วัฒนานกิร และคณะ  ไดรายงานผลการวิจยั   

  ฝายวิชาการพจิารณาเหน็วา ผลการวิจัยและขอสังเกตทีไ่ดจากการวจิยัจะมีประโยชนตอคณะและ 

วิทยาลัยที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง    เพื่อใหหนวยงานทีม่ีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งหรือวางแผนจะดําเนนิการดังกลาว

พิจารณาใหมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามความเหมาะสมตอไป   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

    
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2549 
         วันที่  14   กุมภาพันธ  2549   
 
 

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่2/2549 

วันที ่  14   กุมภาพนัธ  2549  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไมมี - 
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วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  

 

           ดวยคณะเทคโนโลยทีางทะเลไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

ทางทะเล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง คือ เพื่อใหมคีวามทันตอสถานการณ

ปจจุบันเปนไปตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลยัที่ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในป 

พ.ศ. 2549  และเปนการประกันคุณภาพการศึกษา 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ    98 หนวยกิต 

       - วิชาเฉพาะดาน  34 

       - วิชาเอกบงัคับ  34 

       - วิชาเอกเลือก  30 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 

  4.  การฝกงาน  ใหมกีารฝกงานไมนอยกวา  300 ชัว่โมง 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่1/2549  เมื่อวันที่ 23 กมุภาพนัธ 2549 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)                    
                                                  
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

        (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ พิจารณาปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1)  รายวิชาที่เหมือนกับรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร   ที่เปดสอนอยูแลวในมหาวทิยาลยั  

ขอใหใชในคําอธิบายรายวิชาเหมือนกนั  แตใหใชรหัสวิชาที่แตกตางกนัได   

(1.2)  ขอใหเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา  6(0-18-0)  เปนรายวิชาบังคับเลือก  หากนิสิตไมเลือก 

ใหนิสิตฝกงานแทน 

(1.3)  ขอใหพจิารณาทบทวนรายวิชาปญหาพิเศษวาควรเขียนอยางไร  หากตองการแยกเปน 

2 รายวิชา  ควรมีคําอธิบายรายวิชาตางกนั 

  (2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
        สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ณ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว ภาคปกติ 

 

           ดวยวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป  ณ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

ซึ่งภาควิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเห็นชอบใหวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว ใชหลักสูตร 

ดังกลาว ในการเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป 

ภาคปกติ  ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549   จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 100 คน   (รายละเอียด 

ดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป ภาคปกติ  

ณ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (2)  คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตเกีย่วกบั อาจารยประจําหลักสูตร  โดยขอให   

วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว พิจารณาทบทวน 

 
4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศกึษา (หลักสูตร 1 ป) 
     หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  

 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการบรหิารการศึกษา 

(หลักสูตร 1 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   หลักสูตรดังกลาวยังไมไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2549-2552)   โดยมีวตัถุประสงค  คือ 

  1.  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเปนผูมีความรูกวางและลึก  มีความสามารถในการบริหารมี 

มีคุณธรรม จริยธรรม มวีิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความพรอมที่จะเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 

และผูสนับสนนุการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

  2.  เพื่อพฒันาศักยภาพของผูเขารับการศกึษาใหเปนผูมีความรอบรู สามารถนําหลักวิชาทางการ 

บริหารการศึกษาไปใชแกปญหาและพัฒนาการบริหารงานในหนวยงานของตน 

  3.  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมีคุณวุฒิตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชพีของคุรุสภา 
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  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาพื้นฐาน     6  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเอก   18  หนวยกิต 

       -  วิชาบงัคบั   12  

       -  วิชาเลือก ไมนอยกวา    6 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ 

2549   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

  1.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศกึษา (หลักสูตร 1 ป) หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (แบบ 04) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

(1.1)  ขอใหตรวจสอบ คําวา “สถานศกึษา หรือ สถาบันการศึกษา” ในชื่อรายวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกัน   

(2)  ขอใหคณะฯ ดําเนนิการปรับแผนฯ มายังกองแผนงานใหเรียบรอย  

(3)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

        หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการบริหารการศกึษา (หลักสูตร 1 ป)  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549   ภาคปกติและภาคพิเศษ  โดยจะ

เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตทีรั่บเขาศึกษาประมาณ 40 คน  ภาคปกติ 

ประมาณ 20 คนและภาคพเิศษ ประมาณ 20 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ 

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

  ทางการบรหิารการศึกษา  (หลักสูตร 1 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับจํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา 

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

4.5  ผลการวเิคราะหขอมลู online จัดอันดับระดับคณะ มหาวิทยาลยับูรพา   
      หลกัสูตรใหม พ.ศ.2549 

 

                  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  ขอใหที่ประชุมพิจารณา ผลการ

วิเคราะหขอมูล online จัดอันดับระดับคณะ   มหาวทิยาลัย  ซึง่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความ

รวมมือใหมหาวิทยาลัยดาํเนนิการ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมมมีติ  ขอใหมหาวทิยาลัยสงขอมลูดิบใหคณะ/ วิทยาลัย  พิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

 
4.6  การเลือกตั้งวันที ่ 2  เมษายน  2549 
      

                ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา วนัที ่ 2  เมษายน  2549  ซึ่งรัฐบาลกําหนดใหเปนวนัเลือกตัง้

สมาชิกสภาผูแทนราษฏร  ในวนัดังกลาวเปนวนัทีม่ีการเรียนการสอนของนิสิตภาคพเิศษ 
   

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาการประกาศใหวนัดังกลาวเปนวนัหยุดการเรียนการสอน  
   

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ (อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา)  จัดทาํ

ประกาศมหาวทิยาลยับูรพาใหนิสิตไดทราบวา ในวนัดังกลาว (2 เมษายน 2549)  มหาวิทยาลัย 

ไมงดการเรียนการสอน  จงึขอใหนิสิตไปใชสิทธิ์ลวงหนาในวนัที ่ 26  มนีาคม  2549   
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4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
       

                 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่มติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  1/2549  เมื่อ

วันที่  27  มกราคม  2549  ไดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2549  นั้น  เนื่องจากในเลมหลักสูตรดังกลาว  มีหลักสูตรตอเนื่องอยูดวย  จึงขอตัดหลักสูตรตอเนื่องออกจากเลม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมศิาสตร  ใหใชหลักสูตร  4  ป อยางเดียว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  โดยขอใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา 
ทักทวงตอไป 
 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่4/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 4/2549   วนัองัคารที ่11 เมษายน 2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  13.00 น. 

 
 

 

        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ) 

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน            นักวิชาการศึกษา 

              ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 

 

 

       

                   (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

                          กรรมการและเลขานุการ 
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