
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันอังคารที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

๓.  อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๔.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๕.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

 ๖.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๗.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๘.  ผศ.ดร.ชนญัชิดาดุษฎี ทลูศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 ๙.  รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร   กรรมการ 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๐. อาจารยศรัณย ภิบาลชนม   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร 

๑๑. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

    รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

๑๒. อาจารยวรัิช คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=20100010&f_cmd=2&officercode=20100010&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%E0%A1%C9%C1+%BE%D4%BE%D1%B2%B9%EC%BB%D1%AD%AD%D2%B9%D8%A1%D9%C5&remark=&officeremail=kasemp%40buu%2Eac%2Eth


 
 

-๒- 

๑๓. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะอัญมณี 

๑๔. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๕. อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

๑๖. อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๗. ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๑๘. อาจารยวงศรว ี ประดาสุข   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

 ๑๙. อาจารยสหรัฐ ธีระคัมพร   กรรมการ 

   ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 

 ๒๐. ผศ.ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวตัิ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) รองอธิการบดีฝายกจิการนิสิต 

 ๒๑. ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๓. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๔. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
ผูลาประชมุ 

๑.  อธกิารบดแีละรักษาการแทนคณบดีวทิยาลยันานาชาติ 

 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  รศ.ดร.ประทุม มวงม ี  รักษาการแทนรองอธิการบดฝีายบัณฑิตศกึษา 

  ๒.  อาจารยพรนภา นอยพนัธ คณะวิทยาศาสตร 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  แนวปฏบิัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา 
 

        ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชมุคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที่ ๖ 

มีนาคม  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาเรื่อง  การที่สถาบนัอุดมศึกษาปดดําเนินการหลกัสตูร  สาขาวิชาแลว  แจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  โดยปฏิบัติในระยะเวลาแตกตางกัน  ดงันัน้  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา

ปฏิบัติเร่ืองดังกลาวในแนวทางเดียวกนัคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเหน็สมควรกําหนดแนวปฏิบัติใน

การแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปดหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาโดยกาํหนดให

สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐  วัน  นับแตวันที่สภาสถาบนั

มีมติอนุมัติการปดหลักสูตร  (รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติตอไป 

 
  ๑.๒  การใชหลักสูตร ๔ ป (กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๔๕)  สาํหรับนสิิตชาวตางประเทศ 
 

         ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเปดสอนหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต    

หลักสูตร  ๕  ปผูที่จะสาํเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรนั้น  จะตองผานการปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษาเปนเวลา  ๑  ปการศึกษา  เพือ่ใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครู  

          ดวยในปจจุบันนี้มีนิสิตชาวตางประเทศมีความประสงคจะสมัครเขาเรียนในหลกัสูตร

การศึกษาบัณฑิต  หลักสูตร  ๔  ป   สาขาวิชาสงัคมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการออกกําลงักายและการกีฬา  เนื่องจากนสิิตเหลานี้ไมประสงคไดใบประกอบวิชาชีพครูของ

ประเทศไทย  ดังนัน้  คณะศึกษาศาสตรเหน็ควรใชหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๔๕  กับนสิิตชาว

ตางประเทศ 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหคณะปรับปรุงหลักสูตรโดยรวมเลมทั้ง  ๒  สาขาวชิา 

เปน  ๑  เลม 



 
 

-๔- 

๑.๓  ตารางแสดงจํานวนนสิิตใหม (เฉพาะที่รายงานตัวแลว) หลักสูตร ๔ – ๖ ป 
       ระดับปริญญาตรี ประจําปการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

           รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับจํานวนนิสิตใหมทัง้ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ที่มารายงานตัว  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑  วนัที ่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

๓.๑  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีาหาร 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๓ / ๒๕๕๑      

เมื่อวันที ่๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร   

และเทคโนโลยีอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีมติ ดังนี ้

(๑)  ขอใหคณะ ฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดงันี ้

      (๑.๑)  ขอใหปรับรูปแบบการจัดทาํหลักสูตรและปรับแกชื่อรายวิชาใหสอดคลอง 

               ตรงกันทั้งหลักสตูร 

      (๑.๒)  หนา ๗  ปรับรูปแบบการเขียน  โดยตัดคําวา  “คุณวุฒิ”  อาจารยผูสอน  ออก 

 



 
 

-๕- 

      (๑.๓)  หนา ๘  ใหปรับรูปแบบการเขียนบรรณานกุรม  โดยใหเลอืก  ระหวางเรยีงตาม 

               ปที่พิมพหรือเรียงตามตัวอกัษร  ใหสอดคลองกันทัง้หลกัสูตร 

      (๑.๔)  หนา ๔๒  ในหวัขอ ๑๘.๓ ข. วิชาบงัคับ ใหตัดเลข ๒ ออก และใสวงเล็บคําวา 

               (ไมนับหนวยกิต) 

      (๑.๕)  หนา ๔๓  ใหตดัคําวา “ก. วชิาบังคับ  ๑๒  หนวยกิต (ตอ)”  ออก 

      (๑.๖)  หนา ๔๔  ใหตดัคําวา “ข. วชิาเลือกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต(ตอ)” ออก 

      (๑.๗)  หนา ๔๖ และ ๔๗  ใหตัดคําวา “ข. วิชาเลอืก (ตอ) ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต” ออก  

      (๑.๘)  หนา ๔๗  ค.  รายวิชาแทนวทิยานพินธ  ๖  หนวยกิต  ขอใหปรับเพิ่มเปน  ๑๒   

               หนวยกิต  แลวใสรายวิชาเพิม่เติม  ๒  หรือ  ๓  รายวชิา 

      (๑.๙)  หนา ๔๗, ๔๘ และ ๔๙ ในขอ ๑๘.๕ แผนการศึกษา ใหตรวจสอบรูปแบบ 

               การเขียนใหถูกตอง 

      (๑.๑๐) หนา ๕๗  ใหตรวจสอบเลขรหัสวิชา ๓๑๑๖๙๗, ๓๑๑๖๙๘  และ ๓๑๑๖๙๙ 

                และตรวจสอบรูปแบบการเขียนคําอธบิายรายวิชา  สําหรับในขอ ๑๙.๑ บรรทัดที ่๒ 

               หวัขอการบริหารหลักสูตรขอใหตรวจสอบ ความถูกตองในการพิมพดวย 

      (๑.๑๑) หนา  ๕๙  ขอ ๒๑  ใหตัดสาระในการปรับปรุงหลักสูตรออกทั้งหมด  เพราะซ้ําซอนกัน 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพจิารณา  คร้ังตอไป 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว  ดงันี ้

  ๑.  มติขอ ๑.๑ ปรับแกรูปแบบการจัดทาํหลักสูตรและปรับแกชื่อรายวิชาใหสอดคลอง 

      ตรงกนัทัง้หลักสูตร   

๒.  มติขอ ๑.๒ ปรับแกหนา ๗  รูปแบบการเขียน โดยตดัคําวา “คุณวุฒิ” อาจารยผูสอน  ออก 

๓.  มติขอ ๑.๓ ปรับแกหนา ๘  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม  โดยเรยีงตามปทีพ่ิมพ 

๔.  มติขอ ๑.๔ ปรับแกหนา ๔๒  ในหวัขอ ๑๘.๓ ข. วชิาบังคับ ตัดเลข ๒ ออก และใสวงเล็บคําวา 

     (ไมนับหนวยกิต) 

๕.  มติขอ ๑.๕ ปรับแกหนา ๔๓  ตัดคําวา “ก. วิชาบงัคบั  ๑๒  หนวยกิต (ตอ)”  ออก 

๖.  มติขอ ๑.๖ ปรับแกหนา ๔๔  ตัดคําวา “ข. วิชาเลือกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต(ตอ)” ออก 

๗.  มติขอ ๑.๗ ปรับแกหนา ๔๖ และ หนา ๔๗  ตัดคําวา “ข. วิชาเลือก (ตอ) ไมนอยกวา  

      ๑๒ หนวยกิต” ออก  

๘.  มติขอ ๑.๘ ปรับแกหนา ๔๗ ค. รายวิชาแทนวิทยานิพนธ  ๖  หนวยกิต  ปรับแกเปน  

      ๑๒ หนวยกิต  และใสรายวิชาเพิ่มเติม  ๒  รายวิชา รวมเปน  ๓  รายวิชา 

๙.  มติขอ ๑.๙ ปรับแกหนา ๔๗, ๔๘ และ ๔๙ ในขอ ๑๘.๕ แผนการศึกษา ตรวจสอบและ 

      รูปแบบเรียบรอยแลว 



 
 

-๖- 

  ๑๐.  มติขอ ๑.๑๐ ปรับแกหนา ๕๗  ปรับแกรหัสวิชา ๓๑๑๖๙๗, ๓๑๑๖๙๘  และ ๓๑๑๖๙๙ 

                             และรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชา  สวนขอ ๑๙.๑ แกไขการพิมพถูกตองแลว 

  ๑๑.  มติขอ ๑.๑๑ ปรับแกหนา ๕๙  ขอ ๒๑  ตัดสาระในการปรับปรุงหลักสูตรออกแลว 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้  

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑.)  หนา ๒๑  ขอ ๑๓.๒  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ํากับอาจารยประจําหลักสูตร   

          ขอใหตัดผลงานทางวิชาการออก  เนือ่งจากมีความซ้ําซอน 

          (๑.๒)  หนา ๔๐  ขอ ๑๔  จาํนวนนิสิต (รวม ๕ ป)  ใหตัดจํานวนนิสิตปที ่๓   

      และปที่ ๔  ออก 

        (๑.๓)  หนา ๔๓  ขอ ๑๘.๒  โครงสรางหลักสูตร  แผน ก แบบ ก ๑ (ทาํวทิยานพินธ)  

       ข. วิชาบังคับ  ใหใสคําวา  “(ไมนับหนวยกิต)  ๒  หนวยกิต” 

        (๑.๔)  หนา ๔๗  ค.  รายวิชาแทนวทิยานพินธ  รหสัวิชา ๓๑๑๖๖๑  ใหตัดวงเล็บใน 

       ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษออก 

        (๑.๕)  หนา ๔๘  ใหตัดคําวา  “ในกรณีที่มีความจําเปนนิสิตสามารถเลือกเรียน 

       รายวิชาจากสถาบันอืน่ ๆ  ทีม่หาวทิยาลัยรับรองทัง้ภายในประเทศและ 

      ภายนอกประเทศ  เปนวิชาเลือกไดไมเกิน  ๓  หนวยกิต  ทั้งนี้โดยความเหน็ 

      ของมหาวทิยาลยับูรพา” 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมสภาวิชาการ  เพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๓๐  ชุด 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๗- 

๓.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที่ 

๑๑  มนีาคม ๒๕๕๑   ไดพจิารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคพิเศษ  มีมต ิ ดังนี ้

(๑)  ขอใหคณะ ฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  พิจารณาปรับรายละเอียดในขอ ๘  ตนทนุการผลิต  ๘.๑  รายรับ  และ   

                ๘.๒  รายจาย  ใหถกูตอง 

       (๑.๒)  ขอ ๘.๑  และ  ๘.๒  ใหคิดคาใชจายของ  ๒๐  คน  ในภาพรวม  แลวเฉลี่ยเปน 

                รายหวัในบรรทดัสุดทายและใหพิจารณาทบทวนคํานวณตวัเลข  ในขอ ๘.๑   

                และ  ขอ ๘.๒  ใหสอดคลองกัน 

       (๑.๓)  ขอใหตัดขอ ๘.๓  ออก 

       (๑.๔)  ขอ ๖.๑  ดานการสอนในปจจุบัน  ขอใหปรับคําวา  “สอนรวมกนั”  เปน  “ผูสอน”   

                 และใหเติมชื่ออาจารยผูสอนทุกคน 

       (๑.๕)  ขอใหปรับเปนรับนิสิตภาคการศึกษาปลาย 

       (๑.๖)  ขอใหนําเสนอคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาของหลักสูตร 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพจิารณา  คร้ังตอไป 

  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว  ดงันี ้

๑.  มติขอ ๑.๑ ปรับแกรายละเอียดขอ ๘ ตนทนุการผลติ ๘.๑ รายรับ และ ๘.๒ รายจาย    

๒.  มติขอ ๑.๒ ปรับแกคาใชจายในขอ ๘.๑  และ  ๘.๒  ใหสอดคลองกันแลว 

๓.  มติขอ ๑.๓ ตัดขอ ๘.๓  (คาใชจายตอหัว ตอหลักสูตร (ตอรุน)) 

๔.  มติขอ ๑.๔ ปรับแกขอ ๖.๑ ใชคําวา “ผูสอน” โดยเติมชื่ออาจารยผูสอนทกุคนแทนคําวา  

      “สอนรวมกัน”  

๕.  มติขอ ๑.๕ ปรับแกเปน รับนิสิตภาคการศึกษาปลาย 

๖.  มติขอ ๑.๖ ไดดําเนินการเสนอคาบาํรุงพิเศษเฉพาะสาขาของหลกัสูตร เพื่อใหคณะกรรมการ 

      การเงนิพจิารณาแลว 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

 

 



 
 

-๘- 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคพิเศษ  แผน ข 
 

มติ ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  และขอใหคณะ ฯ  ปรับแกจํานวนนสิิตที่ประสงคจะ

รับเขาศึกษาใหสอดคลองกบัเลมหลักสูตร 
 

๓.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๔ / ๒๕๕๑  เมื่อ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑  ไดพิจารณาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑   มมีติ ดังนี ้

(๑)  ขอใหคณะ ฯ  ปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (๑.๑)  หนา ๒  ขอ ๕  กําหนดการเปดสอน ขอใหปรับเปนภาคปลาย ปการศกึษา ๒๕๕๑   

       (๑.๒)  หนา ๒  ขอ ๖  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  ขอใหปรับใหสอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร   

     รวมถึงสมอ ๐๔   

       (๑.๓)  หนา ๒  ขอ ๖.๑  ขอใหปรับขอความเปน  “สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                  ทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ  หรือเทยีบเทาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง   

                  ในสาขาวิชาทางสุขภาพ  วิศวกรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาที่เกีย่วของ” 

       (๑.๔)  หนา ๒  ขอ ๖  และหนา ๑๙  ขอ ๑๗.๓.๑  ขอใหปรับขอความใหสอดคลองกัน 

       (๑.๕)  หนา ๒  ขอ ๗  การคัดเลือกผูเขาศึกษา  ขอใหปรับจาก  “ใชวิธีการสอบ 

                  ขอเขียนและสอบสัมภาษณ”  เปน  “ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา” 

       (๑.๖)  หนา ๑๙  รายวิชา ๗๑๑๕๑๙  การระบายอากาศในงานอาชีวอนามัย 

                  ข้ันประยุกต  ขอใหปรับเปน  การระบายอากาศในงานอาชีวอนามัยขั้นสูง 

                  และขอใหปรับช่ือวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับช่ือวิชาภาษาไทยที่ปรับใหม   

                  รวมทัง้คําอธบิายรายวิชาดวย 

       (๑.๗)  หนา ๑๙  รายวิชา ๗๑๑๖๒๑  การบริหารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัยขั้นสูง   

                   ขอใหปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  คําวา  “Occupation”  เปน “Occupational” 

       (๑.๘)  หนา ๑๙  รายวิชา  ๗๑๑๖๒๒  สัมมนาทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

                  ขอใหปรับจํานวนหนวยกิตในวงเล็บจาก  ๑(๑-๐-๑)  เปน  ๑(๐-๒-๑) 

 



 
 

-๙- 

       (๑.๙)  หนา ๒๐  รายวิชา ๗๑๑๖๒๖  ระบบการจัดการมาตรฐานทางอุตสาหกรรม 

                  ขอใหปรับช่ือวิชาภาษาองักฤษใหสอดคลองกับช่ือวชิาภาษาไทย 

       (๑.๑๐) หนา ๒๐  รายวิชา ๗๑๑๖๒๘  การฝกปฏิบัติงานดานอาชีวอนามยัและ 

                   ความปลอดภัย  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  ขอใหใหเพิม่คําวา  “Health”   

                   หลังคําวา  “Occupational”  และใหปรับจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ 

                   จาก  ๒(๐-๐-๖)  เปน ๒(๐-๖-๐) 

       (๑.๑๑) หนา ๒๑  รายวิชา ๗๑๒๖๑๗  อันตรายจากสารเคมีในสถานที่ทาํงาน 

                   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับช่ือวิชาภาษาไทย 

       (๑.๑๒) หนา ๒๓  รายวิชา ๗๑๒๓๐๑  หลกัวิศวอุตสาหกรรม  ขอใหปรับคําอธิบาย 

                   รายวิชา  เปน  “วิศวกรรมพื้นฐานดานเครื่องจักร  ไฟฟา  โยธา   

                   กลศาสตรของไหล  และพื้นฐานวิศวกรรมอื่น  ที่เกี่ยวของ  และการประยุกต 

                   หลักการขางตนเพื่อควบคมุสภาพการทาํงานและสิง่แวดลอมการทํางานตอไป” 

       (๑.๑๓) หนา ๒๗  รหสัวิชา ๗๑๒๖๑๓  การบริหารความเสีย่งองคกร  ขอใหปรับ 

                   ชื่อวิชาใหตรงกับหนา  ๒๐ 

       (๑.๑๔) หนา ๒๗  รายวิชา ๗๑๒๖๑๔  การโตตอบเหตุฉุกเฉนิจากสารเคม ี ขอใหปรับ 

                   คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับช่ือวชิา 

       (๑.๑๕) ขอใหพิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชาที่ข้ึนตนดวยคาํวา  “แนวคิด” 

       (๑.๑๖) ขอใหปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ใหสอดคลองกันทัง้เลมหลักสูตร 

       (๑.๑๗) ปกหลักสูตร  และหนวยงานที่รับผิดชอบ  ขอใหตัดคําวา  “และบัณฑิตวิทยาลัย”  ออก 

       (๑.๑๘) ภาคผนวก ข  ขอใหใสสรุปผลการวพิากษหลักสูตร ความเหน็ชอบ 

                    ของผูเชี่ยวชาญดวย 

       (๑.๑๙) ขอใหคณะ ฯ  พิจารณาเพิม่แผนการเรียน  แผน ข  ไวในเลมหลักสูตร 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพจิารณา  คร้ังตอไป 

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตรไดปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

        (๑.๑)  หนา ๒๑  ใหสลับ  ขอ ๑๗.๓.๔  เปน  วทิยานิพนธ  และ  ขอ  ๑๗.๓.๕  เปน   
     การคนควาอิสระ 

        (๑.๒)  หนา ๒๒ – ๒๓  เพิ่มแผนการศึกษาแผน ข  ดวย 

        (๑.๓)  หนา ๒๙  สลับ  ขอ ๑๗.๖.๔  เปน  วทิยานพินธ แผน ก ๒  และ   

     ขอ ๑๗.๖.๕  เปน  งานนิพนธ แผน ข 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมสภาวิชาการ  เพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๓๐  ชุด 
 

๓.๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
       สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

        ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๔ / ๒๕๕๑  เมื่อ

วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   มมีติ  ดงันี ้

(๑)  ขอใหตรวจสอบวุฒกิารศึกษา  และสถานที่จบของอาจารย  โดยปรับใหสอดคลองกับหลกัสูตร 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพจิารณา  คร้ังตอไป 

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตรไดปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเรียบรอยแลว  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 
 
 



 
 

-๑๑- 

๓.๕  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ปการศกึษา ๒๕๕๑   
 

           ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๓ / ๒๕๕๑  เมื่อ

วันที่  ๑๑  มนีาคม  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  ประจําภาคตน  ปการศึกษา ๒๕๕๑  มีมติ  ดังนี ้

ไมเห็นชอบในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการฯ 

มีขอเสนอแนะ ดังนี ้ ขอใหภาควิชาฯ เตรียมความพรอมดานบุคลากร  โดยปรับภาระงานสอน 

ตลอดปของอาจารยแตละทาน  เฉล่ียไมเกิน ๒๑ หนวยกิต  ก็ใหเปดสอนภาคพิเศษได  

ในปการศึกษา ๒๕๕๒    

 

ในการนี้ ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดขอยืนยันใน

ขอเสนอและศักยภาพที่จะเปดรับนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ ภาคพิเศษ ป

การศึกษา ๒๕๕๑ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ภาคพิเศษ  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหเสนอขอมูลภาระงานในภาคการศึกษาที ่๑  และ  Outsources  เพื่อ

ยืนยนัวาสามารถดําเนินการได  โดยไมกระทบคุณภาพ  และนาํเสนอคณะกรรมการบริหาร

วิชาการในครัง้ตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๒- 

วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  การกําหนดเลขรหสัวิชา 
 

           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชมุคร้ังที่  ๘ / ๒๕๔๘  

เมื่อวันที ่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๔๘  ดงันี ้
   

เลขรหัส

วิชา 

หนวยงาน เลขรหัส

วิชา 

หนวยงาน 

101-149 คณะพยาบาลศาสตร 151-199 คณะอัญมณี (จันทบุรี)* 

201-270 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 271-299 คณะศิลปศาสตร (จันทบุรี)* * 

301-349 คณะวิทยาศาสตร 351-399 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

400 วิชาชพีครู 451-499 วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

401-449 คณะศึกษาศาสตร   

501-549 คณะวิศวกรรมศาสตร 551-599 คณะแพทยศาสตร 

601-649 คณะศิลปกรรมศาสตร 651-660 คณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร* 

661-670 คณะการจัดการและการทองเที่ยว (บานบึง) 671-680 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

681-690 คณะสังคมศาสตร (สระแกว)   691-699 วิทยาลัยวิทยาการวิจยัและ
วิทยาการปญญา   

701-749 คณะสาธารณสุขศาสตร 751-760 คณะสังคมศาสตร (สระแกว)* * 

761-770 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สระแกว) 771-780 โครงการจัดตัง้คณะอุตสาหกรรม

เกษตร (สระแกว) 

781-790 โครงการจัดตัง้คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (สระแกว) 

791-799  

801-849 คณะเทคโนโลยีทางทะเล (จนัทบุรี) 851-875 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา* 

876-899    

901-949 คณะโลจิสติกส* * * 951-998 วิทยาลัยนานาชาต ิ

999 สหศาสตร   
 

หมายเหต ุ *   เปลี่ยนจากวิทยาลัยเปนคณะ 

  * *  เปลี่ยนชื่อหนวยงาน 

  * * *  เปลี่ยนจากวิทยาลัยเปนคณะ และ เปลีย่นชื่อหนวยงาน 



 
 

-๑๓- 

           เนื่องจากขณะนีม้ีคณะ / วทิยาลยัเพิ่มข้ึน  จํานวน ๓ คณะ ๑ วิทยาลัย ดังนี ้

๑.  คณะการจดัการและการทองเที่ยว (บานบึง)  

๓.  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๒.  คณะสังคมศาสตร (สระแกว)   

๔.  วทิยาลยัวทิยาการวจิัยและวิทยาการปญญา   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการกําหนดเลขรหัสวิชา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 
 

๔.๒  การคัดเลือกเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประเภทรับตรงภาคตะวันออก  
       ๑๒ จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
 

           ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๐  วนัที ่ ๑๑ 

ธันวาคม  ๒๕๕๐  ไดมีมติเห็นชอบในหลกัเกณฑการคดัเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง

ภาคตะวันออก  ๑๒  จงัหวดั  และประเภทรับตรงทัว่ประเทศ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  ดงันี ้

   ๑.  GPAX  ๑๐% 

   ๒.  GPA  กลุมสาระ  ๔ ภาคเรียน  ๒๐% 

   ๓.  คะแนนสอบ  ๗๐% 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๔- 

ประเด็นเสนอ ขอใหพิจารณาทบทวน  ดังนี ้

  ก.  ขอเสนอยกเลิกการนําผลการเรียน  GPA  ๒๐% (กลุมสาระ ๔ ภาคเรียน)   

       มาใชในการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

  ข.  ในกรณีที่เห็นชอบในขอ ก  ขอเสนอเพิม่คาน้าํหนัก  GPAX  ๑๐%  เปน  ๒๐% 

       และขอเพิม่คาน้าํหนักคะแนนสอบ  จาก  ๗๐%  เปน  ๘๐% 

  ค.  ขอเสนอยกเลิกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียนอยูในกลุม ๕๐%  แรก 

       ของระดับช้ันในโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยูของคณะวศิวกรรมศาสตร 

  ง.  ขอเสนอปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง 

     ภาคตะวันออก ๑๒ จงัหวัด  และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  ดังนี ้

  (๑)  GPAX  ๒๐% 

  (๒)  คะแนนสอบ  ๘๐% 

  (๓)  ยกเลิกผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียนอยูในกลุม ๕๐%  แรก 

         ของระดับช้ันในโรงเรียนทีก่ําลงัศึกษาอยูของคณะวิศวกรรมศาสตร 

(๔)  เพิ่มวนัสอบสัมภาษณและตรวจรางกายอีก ๑ วนั คือ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 
วาระที ่๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๖/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๖/๒๕๕๑  วนัอังคารที ่๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น  ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชัน้ ๙ 

อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๕- 

๕.๒  ภาระงานสอนของอาจารย 
 

           คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาขอหารือเร่ืองภาระงานสอนเกินของอาจารย 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  ภาระงานสอนเกนิ  สําหรับภาคปกติ  ใหเจาของรหสัวิชาเปนผูรับเงิน  สําหรับ 

         ภาคพิเศษใหเจาของหลักสูตรเปนผูรับเงิน 

  (๒)  การเบิกจาย  ใหสงเงนิไปที่คณะที่อาจารยผูสอนสังกดั  โดยมเีงื่อนไขวา  โอนเฉพาะ 

         เงนิภาคพิเศษ 

  (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการในภาคพเิศษ  ใหประสานงานระหวางคณะรับบริการกับ 

         คณะที่ใหบริการ  ใหชวยกันกํากับดูแลใหสอนใหครบจํานวนชั่วโมงตามหลักสูตร 

(๔)  จัดระบบกลไก  ตรวจสอบจํานวนชัว่โมงสอนใหครบ  ใหโอนเงนิไปยังหนวยใหบริการ 

       หลังชวงเพิ่ม – ถอน  ๑  สัปดาห  แลวแตคณะจะไปจัดการภายใน 

 

 

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น. 

 

 

 (นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

          นักวิชาการศึกษา           หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

        ผูบันทึกการประชุม             ผูบันทึกการประชุม 
 

                    

      (นายพิชิตร  มีพจนา)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจติรพร  หลอสุวรรณกุล) 

         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
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