
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 5/2549 

วันพฤหัสบดีที ่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    (แทน)กรรมการ 

(แทน)คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

4.  ดร.ธงชัย   ศรีวิริยรัตน   (แทน)กรรมการ  

 (แทน)คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 

5.  ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ    กรรมการ 

       คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร 

6. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.  ผศ.ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

8.  ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ ์   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

9.  อาจารยชลิตา มณีศรี    (แทน)กรรมการ 

 (แทน)คณบดคีณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

10.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

11.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 
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12.  รศ.มีชัย  วรสายัณห   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

13.  อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธ   (แทน)กรรมการ 

 (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

14.  ดร.สมุทร  ชํานาญ     กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

15.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

16.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

17.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 

1.  อธกิารบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (อาจารยอภิศักดิ์  ไชยโรจนวัฒนา) 

3.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

4.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล

5.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

 6.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส

 7.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี
 

ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.35 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 1.1  การกําหนดจํานวนอาจารยประจาํหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร  
       ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 

 

         ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  ลงวนัที ่21 กุมภาพันธ 2548   เร่ือง 

       1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  

       2.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

         3.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

         4.  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด 

เกณฑมาตรฐานสาํหรับจํานวนและคุณวฒุิของอาจารยประจําหลักสูตรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา นัน้ เพื่อใหการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลอง 

กับประกาศกระทรวงศึกษาธกิารขางตน  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชมุคร้ังที่ 2/2549  เมื่อวนัที่  

2 กุมภาพนัธ 2549  จึงเหน็ควรกําหนดแนวปฏิบัติเกีย่วกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548    (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2549 
         วันที่  11  เมษายน  2549 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  คร้ังที ่ 4/2549 

วันที ่11 เมษายน 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
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วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
      ภาคปกติ และภาคพเิศษ  

 

         ดวยภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอม 

ในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต 

ดังนี ้

  1.  กลุมวิชาการจัดการ   

1.1  ภาคปกต ิ เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549  จํานวน  40  คน 

1.2  ภาคพิเศษ เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 จํานวน 100 คน 

  2.  กลุมวิชาการเงิน   

2.1  ภาคปกต ิ เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550  จํานวน  40  คน 

2.2  ภาคพิเศษ เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา 2551 จํานวน 100 คน 

  3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  

       กลุมวชิาการจัดการการทองเที่ยว   

     ภาคพิเศษ   เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549   จํานวน 100 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

ภาคปกติและภาคพิเศษ   
                                                  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 (หมายเหต ุ: ที่ประชุมขอเปลี่ยนจากวาระเสนอเพื่อพิจารณาเปนเสนอเพื่อทราบ  เนือ่งจากเปน

หลักสูตรที่ไดเปดสอนแลว) 
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4.2  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549  
      มหาวิทยาลยับูรพา 

 

                  ตามนโยบายของรัฐบาลใหมีกองทนุกูยืมเพื่อการศกึษาที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (กรอ.) 

ความทราบแลวนัน้  กองบริการการศึกษาในฐานะผูประสานงานไดจัดทําเอกสารเกีย่วกับการดําเนนิการกองทุน 

ดังกลาว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมมมีติ เห็นชอบในหลกัการ โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 

 
4.3 การใชหองเรยีนรวมกัน  

ดวยคณบดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอใชหองเรียน 

รวมกันในมหาวิทยาลัยบูรพา      

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  ขอใหคณะ/ วิทยาลัย  ที่มีความประสงคขอใชหองเรียนของหนวยงานตางๆ  ทาํหนังสือแจงไป 

ยังหนวยงานนัน้ๆ   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรยีบรอยและม ี

ประสิทธิภาพ 

(2)  ขอใหมีการจัดตั้งคณะทาํงาน  ประกอบดวย  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

(ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล)  เปนประธานคณะทาํงานฯ  

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหรือผูแทน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรหรือผูแทน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรหรือผูแทน  เปน 

คณะทํางานมหีนาที่จัดทําแนวนโยบายเกีย่วกับการใชหองเรียนรวมกนั เสนอมหาวทิยาลยั 

และแจงใหคณะ/ วิทยาลัยทราบตอไป 
 
 
 
 
 
 



 -6- 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ 6/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 6/2549   วนัองัคารที ่  13   มิถุนายน  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  12.15 น. 
 

 

 

        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ) 

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน            นักวิชาการศึกษา 

              ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 

     

 
                   (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

                          กรรมการและเลขานุการ 

                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
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