
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 7/2549 

วันองัคารที ่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 2. ดร.สหทัยา  รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

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

(แทน)คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

4.  ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

7.  อาจารยวศิน  ยุวนะเตมีย   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  ศ.บุญธรรม    กิจปรีดาบริสุทธิ ์   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10.  รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

11.  อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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12.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

13.  อาจารยวรัิช   คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

15.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

16.  รศ.ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

17.  ดร.สริตา  อยูพุม     (แทน) กรรมการ 

 (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

18.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

19.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 

1.  อธกิารบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ผศ.ดร.วิจิตรพร   หลอสุวรรณ) 

3.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

4.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

    
 

ผูเขารวมประชุม 
  1.  รศ.มีชัย       วรสายัณห  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร

2.  นางสาวฐติิพร     จิตตวัฒนะ  กองบริการการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

  1.1  ปฏิทนิการรับนสิิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ(โควตา)   
      ประจาํปการศึกษา 2550 

 

         ดวยกองบริการการศึกษาไดจัดทําปฏิทินการรับนสิิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกต ิ

(โควตา)  ประจําปการศึกษา 2550  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
 

                  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ รองอธกิารบดีฝายวชิาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบเรื่อง   

การประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ในวนัที่  2-4  สิงหาคม  2549   โดยมีคณะกรรมการ  8  ทาน  ดังนี้  

   1.  ศาสตราจารย ดร.เกริกเกียรติ   พพิัฒนเสรีธรรม   

   2.  นาวาเอกหญิง  ศิริกาญน   เผือกเทศ 

   3.  ศาสตราจารย ดร.ณรงค   อยูถนอม 

   4.  รองศาสตราจารย เรณู   เวชรัตนพมิล 

   5.  รองศาสตราจารย ดร.บญุชม ศรีสะอาด 

   6.  รองศาสตราจารย ดร.พงศเพ็ญ  พิบูลสวัสด์ิ 

   7.  รองศาสตราจารย ดร.ปยพงศ  แสงอรณุ 

   8.  รองศาสตราจารย ดร.ไพทูรย  สินลารัตน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.3  บทสรุปผูบริหาร   
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ รองอธกิารบดีฝายวชิาการไดเสนอบทสรุปผูบริหารในรายงาน 

ประจําป  เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก ประจําป 2548 (1 เมษายน 2548-31 มิถุนายน 2549) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



 -4- 

วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2549 
         วันที่  20  มิถุนายน  2549 

 
            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  คร้ังที ่ 6/2549 

วันที ่  20   มถิุนายน   2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2549 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  การเปดรับนิสิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต ภาคพิเศษ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

                  ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่6/2549  เมื่อวันที่  

20 มิถุนายน 2549  ไดพิจารณา การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ ภาคพิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มมีติ ดังนี ้  

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ชี้แจงรายละเอียดในการเปดสอนแตละกลุมสาขา 

       และพิจารณาความพรอมของอาจารยรายสาขา / รายวิทยาลยั  โดยขอใหมีอาจารยคุณวุฒ ิ

       ระดับปริญญาโทที่ตรงสาขา จาํนวน 2 คน 

  2.  ขอใหเสนอกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมคร้ังตอไป 

  บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอขอมูลตาง ๆ ตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ 
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วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  

 

          คณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) 

เรียบรอยแลว   
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

 

 โครงสรางหลกัสูตร    แผน ก (1) แผน ก (2)  แผน ข 

1.  วิชาบงัคับพื้นฐาน        (9)       9       9 

2.  วิชาบงัคับวิชาชพีสาธารณสุข         -     15     15   

3.  วิชาเลือก           -       6                      12   

4.  วิทยานิพนธ         42     12        -  

5.  การคนควาอิสระ          -                        -                         6  

 หมายเหต ุ  แผน ก (1)  นสิิตอาจตองเรยีนวชิาบงัคับพื้นฐานโดยไมนับหนวยกิต  ตามคําแนะนาํของ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวันที ่15 มิถนุายน  

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
                                                  
มติ ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดงันี ้

(1.1)  ขอใหเพิ่มเติม ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ฉบับที่  4  (พ.ศ.2549) 

 (1.2)  ขอใหปรับแบบ  04  ขอ 3.1  วนัเวลาใหเปนเวลาราชการปกต ิ    

 (1.3)  ขอใหปรับแบบ  04  ขอ  3.4  การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษาเปนเฉพาะแบบเตม็เวลา 

(2)  ขอใหปรับแกใหสอดคลองกันทัง้หลกัสูตร 

(3)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

           คณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549   โดยจะเปดรับนิสิต 

ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษา  45 คน  ดังนี ้

   ภาคปกติ แผน ก (1)  จาํนวน 5 คน  แผน ก (2)   จาํนวน 5 คน 

   ภาคพิเศษ  แผน ก (2)  จาํนวน 5 คน  แผน ข        จาํนวน 30 คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่4/2549  เมื่อวันที ่15 มิถนุายน  

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดบัปริญญาโท  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

มติ  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

(1.1)  ขอใหปรับใหมีการสอนเฉพาะภาคปกติ  โดยขอใหตัดภาคพิเศษออก 

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.3  แผนการรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ 
       หลักสูตรตอเนื่อง  ประจําปการศกึษา 2550 

 

                  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาสาขาวิชาของแตละคณะ / วทิยาลยั  ที่จะรับนิสิตเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และหลักสูตรตอเนื่อง  ประจําปการศึกษา 2550    

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหคณะ/ วทิยาลยั  นาํกลับไปพิจารณาทบทวนแลวแจงกองบริการการศึกษา  

  โดยดวนตอไป 
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4.4  ราง  โครงการเพชรตะวันออก 
 

                  ดวยกองบริการการศึกษาไดเสนอ ราง โครงการเพชรตะวันออก  ซึ่งเปนโครงการรับนิสิตที่ม ี

ผลการเรียนดีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคปกต ิ โดยมีวัตถุประสงค  ดงันี ้

1.  เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพสูงไดเขาศึกษาใน 

     มหาวทิยาลัยบูรพามากขึ้น 

2.  เพื่อสงเสรมิความสมัพนัธอันดีระหวางมหาวิทยาลยั  ซึ่งเปนสถาบนัอุดมศึกษากบัโรงเรียน 

     ในภาคตะวันออก  ในความรวมมือกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 
   

4.5  ระบบการรับนสิิตระดับปริญญาตรีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ปการศกึษา 2550 
 

                  ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2549  เมือ่วันที่ 20 

มิถุนายน 2549  ไดมีมติเหน็ชอบใหมีระบบการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 2 ระบบหลกั  ดงันี ้

  1.  ระบบรับตรง    70%   แบงเปน 

       1.1  รับนิสิตที่มีภูมิลําเนาในภาคตะวนัออก  12 จงัหวัด  30% 

       1.2  รับนิสิตที่มีภูมิลําเนาทัว่ประเทศ (ทั่วไป)   30% 

       1.3  โครงการพิเศษตาง ๆ      10% 

  2.  ระบบ Admission สวนกลาง  30% 

  เนื่องจากที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ 

เมื่อวันที ่4 กรกฎาคม 2549  ไดขอใหมหาวิทยาลัยมีการรับนิสิตระบบรับตรง และโครงการพเิศษ ไมเกิน 50% 

ดังนัน้  กองบรกิารการศึกษาจึงขอทบทวนมติของคณะกรรมการบริหารวิชาการขางตน  โดยขอเสนอระบบการรับ 

นิสิต  ดงันี ้

  1.  ระบบรับตรง      50%   ประกอบดวย   

     -  นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในภาคตะวนัออก  12 จงัหวดั  และโครงการพิเศษ 

  2.  ระบบ Admission สวนกลาง  50% 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาระบบการรับนสิิตระดับปริญญาตรีเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2550 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ   
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4.6  การใหเหรียญรางวลัปริญญาบณัฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึง่ 
 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2545  ขอ  31  การให

เหรียญรางวัล  ในแตละปการศึกษา  นิสิตผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัลจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

31.1 ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตนิิยมอนัดับหนึง่ 
31.2 ไดรับข้ันเฉลี่ยสะสมสูงสุด  ในบรรดาผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกนั 

งานทะเบียนและสถิตินิสิต  จึงขอเสนอรูปแบบและรายละเอียดเหรียญรางวัลเพื่อพิจารณา   

ดําเนนิการจัดทําเพื่อมอบใหแกบัณฑิตในวนัพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะดังนี ้

(1) มอบหมายใหคณะศิลปกรรมศาสตรออกแบบเหรียญรางวัล 

(2) ขอใหเพิ่มสาขาวิชาของนิสิตที่ไดรับเหรียญรางวัล 

(3) ขอใหใสเหรียญรางวัลในกลองกํามะหยี่ใหสวยงาม 
 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 

5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ 8/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 8/2549   วนัองัคารที ่  15  สิงหาคม  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  16.00 น. 

 
        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    (นางสาวฐิติพร    จิตตวัฒนะ) 

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน            นักวิชาการศึกษา 

              ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 

 
                           (นายพิชติร    มีพจนา) 

                      กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
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