
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ 
วันอังคารที ่๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ ์   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๕.  รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๘.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๐. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๑. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๒. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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๑๓. ดร.เจริญ  ชินวานิชยเจรญิ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๔. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

 ๑๕. ผศ.ดร.วมิลรัตน จตุรานนท   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๖. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๗. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๘. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะอัญมณี 

 ๑๙. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๑. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๓. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 

๑. อธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีวิทยาลยันานาชาต ิ

๒.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 
ผูเขารวมประชุม
  ๑.  ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

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


 
 

-๓- 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  การอนุมัติผลการศกึษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ และ ภาคฤดูรอน ๒๕๕๑ 
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการแจงใหทีป่ระชุมทราบวา      

จํานวนนิสิตทีสํ่าเร็จการศึกษาปการศึกษา  ๒๕๕๐  และภาคฤดูรอน  ๒๕๕๑  มีจํานวนทัง้หมด         

๖,๖๐๒  คน  ซึ่งในจาํนวนนีม้ีนิสิตระดับปริญญาตรี  ๔,๐๐๘  คน  และระดับบัณฑติศึกษา  ๒,๕๙๔  คน 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒  การสมคัรสอบคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 
       ปการศกึษา ๒๕๕๒ 
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการแจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

ตามที่มหาวทิยาลัยกาํหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรบัตรง  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  ระหวางวนัที ่ ๘  กรกฎาคม – ๘  กนัยายน  ๒๕๕๑  บดันี้การสมัครไดเสร็จส้ิน

แลว  มจีํานวนผูสมัครทัง้สิน้  ๓๐,๒๒๗  คน  โดยแบงเปน  ประเภทรบัตรง  ๑๒  จงัหวัด  จํานวน  ๑๔,๒๖๐  

คน  และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  จํานวน  ๑๕,๙๖๗  คน 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๓  การประกันคุณภาพการศึกษา IQA และ EQA ของมหาวิทยาลัยบรูพา 
 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยับูรพา  IQA  จาก  ๓  คะแนน  มหาวทิยาลัยได  

๒.๖๒  คะแนน  ขาดไป  ๐.๓๘  คะแนน  สําหรับ  EQA  สมศ.  ไดกลัน่กรองรายงานของกรรมการ  EQA  

แลว  พบวาของมหาวทิยาลัยบูรพานั้น  สมศ.  รับรองแลว  สาขาทีม่หาวิทยาลัยเปดสอนมีทัง้หมด             

๘  สาขา  สมศ.  รับรอง  ๖  สาขา  สวนอกี  ๒  สาขา  ยังติด  I  คือ  ๑.สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประกอบไปดวย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร                           

และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  ๒. สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ประกอบไปดวย  คณะวทิยาศาสตร  

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร  และวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว          

สมศ.  ขอใหมหาวิทยาลัยสงแผนยกระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของทั้ง  ๒  สาขา      

ภายใน  ๖๐  วัน  นับต้ังแตวันที่  ๘  กนัยายน  ๒๕๕๑  โดยกําหนดใหสงแผนการดําเนินงานภายในวนัที ่    

๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ทัง้นี้มหาวทิยาลยัไดเชิญกลุมที่ติด  I  ประชุมเร่ืองแผนการดําเนินงาน  EQA  ใน

วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เพื่อหารือรวมกนั 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๔  คณะกรรมการรางระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเกบ็เงินคาบํารงุ 
       และคาธรรมเนยีมการศกึษา แบบเหมาจาย 

 

        เพื่อใหการดําเนนิการรางระเบยีบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบาํรุง

และคาธรรมเนียมการศึกษา  แบบเหมาจาย  เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวทิยาลัยบูรพาจึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการรางระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา   

แบบเหมาจาย  ตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยบรูพา  ที ่๒๖๕๐/ ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๔  กนัยายน  ๒๕๕๑  

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๕  การเปลี่ยนแปลงชือ่อาจารยประจําหลักสูตร 
 

        ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรทุกระดับใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.)  เพื่อรับทราบการใหความเหน็ชอบ  ความทราบแลวนัน้  ในการนี้  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหมหาวิทยาลัยดาํเนนิการในกรณีที่มหาวทิยาลัยมีการเปลีย่นแปลงชื่อ

อาจารยประจําหลักสูตร  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  โดยใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบกอน

นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัไดทําหนงัสือแจงใหคณะ / วทิยาลยั  ทีม่ีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงชื่อ

อาจารยประจําหลักสูตร  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสตูรที่สกอ.  รับทราบการใหความ

เห็นชอบแลว  โดยจัดสงรายละเอียดใหมหาวทิยาลยัภายในวนัที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๑  เพื่อดําเนินการ

เสนอสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ตอไป 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๖  การรับสมัครนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางกฬีา (โครงการชางเผือก) 
 

         ผศ.เอนก  สูตรมงคล  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  แจงใหที่ประชุมทราบวา  

ตามที่คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  มหาวทิยาลัยบูรพา  ไดดําเนินการรบัสมัครนักเรียน  ผูมีความสามารถ

พิเศษทางกีฬา  (โครงการชางเผือก)  เพื่อเขาศึกษาในสาขาวทิยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา  

สาขาสื่อสารมวลชนทางกฬีา  และสาขาการออกกําลงักายและกฬีาศกึษา  มหาวทิยาลัยบูรพา  ประจําป

การศึกษา  ๒๕๕๒  นัน้  บดันี้  คณะกรรมการ ฯ  ไดพจิารณาคุณสมบัติของผูสมคัรแลวเสร็จ  จึงประกาศ 

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และความสามารถพิเศษทางกฬีา  โดยใหผูผานการ

พิจารณา  มารายงานตัว  ณ โรงพลศกึษา ๑  มหาวทิยาลัยบูรพา  ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๑      

เวลา ๐๘.๓๐  น. 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๗  ทนุเรียนดีในกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

         ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงใหที่

ประชุมทราบวา  สกอ.  ไดใหทนุเรียนดีในกลุมสาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  สําหรับนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ ๖  หรือนิสิตชั้นปที ่๑  ที่เรียนดี  และมีความตองการเปนครู (เรียนเกง  อยากเปนครู)  แต

มหาวิทยาลยัจะตองมีตําแหนงรองรับ  ทัง้นี ้ สกอ.  สามารถสงใหเรียนในระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  

และปริญญาเอก  ที่มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ  แตตองเรียนเต็มเวลา 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๘  นิสิตคณะศลิปกรรมศาสตรไดรบัรางวลัการเขียน Animation ในโครงการ  
      AACP Thailand Animation Cooltest ๒๐๐๘ 
 

        อาจารยสมาน  สรรพศรี  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  แจงใหที่ประชุมทราบวา   

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาต ิ รองคณบดีฝายวชิาการและวิจยั  คณะศิลปกรรมศาสตร  และที่ปรึกษาโครงการ

ประกวด  ไดนาํนิสิตสาขานิเทศศิลป  จาํนวน  ๓  คน  ไดแก  ๑. นายรัฐศาสตร  ปนเนตร  ๒. นายพันธเดช  

บุตรเขียว  ๓. นายอทิธพิล  อภิเจริญชัยกุล  เขารวมแขงขันการเขียน  Animation  ในโครงการ  AACP  

Thailand Animation Cooltest ๒๐๐๘  ชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช

กุมารี  โดยการแขงขั้นไดแบงออกเปนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ซึ่งมีผูเขารวมประกวดในรอบแรก

จํานวน  ๕๐๐  ทีม  ในหัวขอ  “เยาวชนไทยกับสังคมผูสูงวัย”  ทีมจากมหาวิทยาลยับูรพาไดผานการ

คัดเลือกในรอบ  ๑๐  ทีมสุดทาย  เพื่อเขาอบรมโดยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันทาง  Animation  ชั้นนําตาง ๆ  

หลังการเขาอบรม  ๑๐  ทีมสุดทายจะตองนาํเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  ณ ศนูยการคาเซน็ทรัลเวิลด  

ในวนัที ่ ๕  กนัยายน  ๒๕๕๑  ที่ผานมา  ผลการแขงขันทีมจากมหาวทิยาลยับูรพาไดรับรางวัลชนะเลิศ  

ไดรับถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกมุารี  และรางวัลสําหรับนิสิต  ๓  คน  

ในการเขารวมประกวด  คือ  ๑. รางวัลศึกษาดูงาน  Animation  ระดับโลก  ณ ประเทศเยอรมันน ี             

๒. ทุนประกันชีวิตรายละ  ๑  ลานบาท  ๓. เงนิสดจํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ในการนี้ทางผูไดทําการเปดโหวตในระบบอินเตอรเน็ตใหมหาชนไดรวมลงคะแนนแสดง

ความคิดเหน็  ผลการโหวตทมีจากมหาวทิยาลัยบูรพา  ไดอันดับ  ๑  จาํนวน  ๕๔๐๐  คะแนนโหวต         

จึงไดรับเงินรางวัลอีก  ๓,๐๐๐  บาท  สวนในระดับสถาบนั  ไดรับประกาศเกียรติคุณสถาบันใน

ระดับอุดมศึกษา  โครงการเขียน  Animation  แหงประเทศไทยดวย 
 



 
 

-๗- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

  - ไมมี - 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกิจระหวางประเทศ 
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

           คณะการจัดการและการทองเที่ยวไดเสนอหลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  หลกัสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  หลกัสตูรดังกลาวไดรับการบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค  คือ 
  ๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถและทกัษะทางดานการจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศเพื่อสนองความตองการของภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๒.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหสามารถพัฒนาความรูทางธุรกิจสมัยใหมและนาํความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชในการบริหารจัดการธุรกิจระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิผล  

  ๓.  เพื่อใหบณัฑิตเปนผูมเีหตุผล มีระเบยีบแบบแผน มีความตัง้ใจ ความอดทน ความ

ซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรมในการปฏิบัติอาชีพใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 



 
 

-๘- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๖  หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๑   หนวยกติ  

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ๙๙  หนวยกิต 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต 

 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพเิศษ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที่                

๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ    

      หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  

 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะการจัดการและการทองเทีย่วปรับแก   

       ตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  หนา ๑  ขอ ๔  ปรัชญาและ / หรือวัตถุประสงคของหลกัสตูร   

     หัวขอหลักการและเหตุผล  บรรทัดที่ ๔  คําวา  “โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค 

     ตะวนัออก”  ขอใหเพิ่มคําวา  “ของประเทศ”  ตอทาย 

         (๑.๒)  หนา ๓  ใหเรียงลําดับอาจารยประจําหลกัสตูร  ดังนี ้

      ลําดับที่ ๑  นายสรศักดิ ์ เทพสถิตศิลป 

      ลําดับที่ ๒  นายวิสิทธ  นักพรานบุญ 

      ลําดับที่ ๓  นางสาวปยะพร  ธรรมชาต ิ

      ลําดับที่ ๔  นายวิษณุ  บญุมารัตน 

      ลําดับที่ ๕  นายชานน  ชลวัฒนะ 

       (๑.๓)  หนา ๓  ขอใหตรวจสอบคุณวฒุิการศึกษาของ  นางสาวปยะพร  ธรรมชาติ 

       (๑.๔)  หนา ๔  ขอใหตดัผลงานทางวชิาการของ  นายสรศักดิ์  เทพสถิตศิลป 

       Tapsaritsin, S.(๒๐๐๕). Dissertation :”RFID: The Latest Technology  

       for Development of Warehouse and Distribution Center Management  

      in Thailand”  ออก 



 
 

-๙- 

       (๑.๕)  หนา ๔  ขอใหตรวจสอบคุณวฒุิของ  นายวษิณุ  บุญมารัตน  Train of Human   

      Rights (Strabourg)สถาบันสิทธิมนุษยชนนานาชาติ (French)  ค.ศ. ๒๐๐๐   

      วาเปน  certificate  หรือเปนคุณวุฒกิารศึกษา 

       (๑.๖)  หนา ๕  ปรับหวัขอ  จาก  ๑๑.๑  เปน  ๑๒.๒ 

       (๑.๗)  หนา ๘  ปรับหวัขอ  จาก  ๑๖.๑.๑  เปน  ๑๕.๑.๑ 

       จาก  ๑๖.๒.๑  เปน  ๑๕.๒.๑  และ  ๑๖.๒.๒  เปน  ๑๕.๒.๒ 

       (๑.๘)  หนา ๙  ขอ ๑๖  งบประมาณ  งบประมาณรวมของภาควชิาบริหารธุรกจิ   

       เปลี่ยนเปน  งบประมาณรวมของคณะการจัดการและการทองเที่ยว   

      และขอใหตรวจสอบตัวเลขงบประมาณการใชจายรวมป  ๒๕๕๕  

       (๑.๙)  หนา ๙  ขอ ๑๗.๒.๑  ใหเพิ่มคําวา  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา” 

       (๑.๑๐) หนา ๑๑  หัวขอ  วิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   

       จาํนวน ๔  หนวยกิต  ใหตัด  “ ] ”  ออก 

       (๑.๑๑) หนา ๑๓  หวัขอวิชาเลือก  ใหเรียงรหัสวิชา  จากนอยไปมาก   

       (๑.๑๒) หนา ๑๔  ขอใหเพิม่รายวิชา  การสัมมนาการจัดการธุรกจิระหวางประเทศ 

       ในทวีปออสเตรเลีย   

       (๑.๑๓) หนา ๑๔  รหัสวิชา ๖๖๖๓๗๑  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางธุรกิจระหวาง 

        ประเทศและวัฒนธรรมขามชาติ  Cross cultural global business  

       exchange  program  ชื่อวิชาภาษอังกฤษใหตัดคําวา  “program”  ออก 

       (๑.๑๔) หนา ๑๔  รายวิชาทางดานภาษาและวัฒนธรรม  จํานวน  ๖  รายวชิา  ดังนี้   

       ๒๐๘๓๐๔  ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ ๑  ๓(๓-๐-๖) 

         Chinese Language and Culture for Business I 

       ๒๐๘๓๐๕  ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ ๒  ๓(๓-๐-๖) 

  Chinese Language and Culture for Business II 

       ๒๐๘๓๐๖  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อธุรกิจ ๑  ๓(๓-๐-๖) 

  Japanese Language and Culture for Business I 

       ๒๐๘๓๐๗  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อธุรกิจ ๒  ๓(๓-๐-๖) 

  Japanese Language and Culture for Business II 

       ๒๐๘๓๐๘  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อธุรกิจ ๑  ๓(๓-๐-๖) 

Korean Language and Culture for Business I 

 



 
 

-๑๐- 

       ๒๐๘๓๐๙  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อธุรกิจ ๒  ๓(๓-๐-๖) 

Korean Language and Culture for Business I 
      ขอใหปรบัเปน  รายวชิา 
     ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อธุรกิจ ๑     ๓(๓-๐-๖) 

     ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อธุรกิจ ๒     ๓(๓-๐-๖) 

       (๑.๑๕) หนา ๒๕  รายวิชา  ๖๖๖๓๕๑  กฎหมายธรุกิจระหวางประเทศและ 

       ภาษีศุลกากร  International Business Law and Regulation   

       ขอใหปรับแกชื่อวิชาภาษาองักฤษเปน  International Business Law and  

       Tax customs 

       (๑.๑๖) หนา ๒๗  รายวิชา  ๖๖๖๓๖๑  การจัดการพฤติกรรมตางวัฒนธรรม 

        เชิงเปรียบเทียบ  Cross Cultural Management and Comparative Study   

       ขอใหปรับแกชื่อวิชาภาษาองักฤษเปน  Comparative Study on Cross  

       Cultural Management 

         (๑.๑๗) หนา ๒๘  และ  ๒๙  ขอใหปรับคําอธิบายรายวชิา  ดังนี้     

       ๖๖๖๔๘๒สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในทวีปเอเชยี   

          Seminar on International Business Management in Asia 

          ๖๖๖๔๘๓  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในทวีปยุโรป   

          Seminar on International Business Management in Europe 

       ๖๖๖๔๘๔  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในทวีปอเมริกา   

          Seminar on International Business Management in America 

       ๖๖๖๔๘๕  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในเขตตะวันออกกลาง 

       และทวีปอาฟริกา  Seminar on International Business Management 

          in Middle East and Africa 

       ๖๖๖๓๗๑  การแลกเปลี่ยนการเรียนรูธุรกิจตางประเทศและวฒันธรรม   

          Cross cultural and global business exchange program 

       ขอใหตัดคําวา “การศึกษา”  ออกจากคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาที่ข้ึนตน 

      วา  “การศึกษา” 

 

 

 

 



 
 

-๑๑- 

        (๑.๑๘) ที่ประชุมมมีติขอใหคณะ ฯ  จัดทํารายงานเพื่อศึกษาความเปนไปได 

         ในการเปดหลักสูตรใหม  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

         ๑.  บทนาํ ..........(คณะ)................... 

         ๒.  วัตถปุระสงคของการศึกษาความเปนไปได 

         ๓.  วิธีดาํเนนิการ 

   -  ศึกษาขอมลูปจจุบัน  การเปดสอน 

   -  ความตองการของตลาด 

   -  สถานประกอบการ 

   -  ผูเรียน 

   -  ผูใช  (สภาอุตสาหกรรม) 

   -  อ่ืน ๆ 

         ๔.  สรุปผลการศึกษา  (การมงีานทาํ  โอกาสกาวหนา) 

         ๕.  แผนการดําเนินการเปดสอน 

         ๖.  แผนดานงบประมาณ  (Break even point)  จดุคุมทุน 

         ๗.  ผลลัพธ  และการติดตามประเมินผล 

  (๒).  การรายงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร  ขอใหทุกคณะ/วิทยาลัย   

          ถือเปนแนวปฏิบัติตอไป 

  (๓)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด 
 
๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
       สาขาวชิาการจัดการธุรกจิระหวางประเทศ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

                 คณะการจัดการและการทองเที่ยวไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  หลกัสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๒   จาํนวนนิสิตที่จะรับเขา

ศึกษา  ๑๐๐  คน  แบงเปนภาคปกติ  จาํนวน  ๕๐  คน  และภาคพเิศษ  จาํนวน  ๕๐  คน  (รายละเอียดดัง

เอกสารที่แนบ)  
 
 
 



 
 

-๑๒- 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพเิศษ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที่                

๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหวางประเทศ   

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  และขอใหคณะ ฯ  ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด 

 
๔.๓  การเขียนแผนการสอนและประมวลการสอนรายวชิา 
 

        ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาอาจารย

ดานการจัดการเรียนการสอน  ประจําป  ๒๕๕๑”  ระหวางวนัที ่๑๐ กรกฎาคม – ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๑ 

ใหกับอาจารยใหม  อาจารยที่โอนยายมาสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา  และอาจารยทีม่ีความประสงคที่จะ

ทบทวนและเพิ่มพนูความรู  เพื่อใหอาจารยไดมีแนวคิด  ทักษะ  เทคนคิการจัดการเรยีนการสอน            

การถายทอดความรู  และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป        

ความทราบแลวนัน้   

ในการนี้  เมื่อวันที่  ๗  และ  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ไดมีการอบรมในหัวขอเร่ือง         

“การจัดทาํประมวลรายวิชาและการวางแผนการสอน”  โดย รศ.ทัศนีย  ทานตวณิช  เปนวทิยากร  ทั้งนี้       

ผูเขารับการอบรมไดขอใหมหาวิทยาลัยจดัทําหวัขอในการเขียนแผนการสอนและประมวลการสอนรายวิชา  

เพื่อใหอาจารยไดใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน   

ดังนัน้  มหาวทิยาลยัจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาหวัขอในการเขียนแผนการสอนและ

ประมวลการสอนรายวิชา  เพื่อใหคณะ/วทิยาลยั  ไดดําเนินการเปนแนวปฏิบัติเดียวกันตอไป  (รายละเอยีด

ดังเอกสารที่แนบ) 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเขียนแผนการสอนและประมวลการสอนรายวิชาของมหาวทิยาลยั 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบการเขียนแผนการสอน  ทั้ง  ๔  รูปแบบ  ทัง้นี้คณะ/วทิยาลัย  อาจเลือกใช 

       รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยใหคาํนงึถึงความเหมาะสมกับการนาํไปใช 

(๒)  การจัดทาํประมวลการสอนรายวิชา  ใหเพิ่ม  ดงันี ้

       (๒.๑)  คณะ 

       (๒.๒)  ชือ่อาจารยผูสอน 

       (๒.๓)  วนัเวลา 

       (๒.๔)  สถานที ่

       (๒.๕)  ภาคการศึกษา/ปการศึกษา  

        ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางหวัขอในการจัดทาํประมวลการสอนรายวชิา 
คณะ 

๑.  รหัสวิชา 

      ชื่อวชิา 

      ระดับการศึกษา 

      ชื่อผูสอน ๑.        ๒.  

        วันเวลา  สถานที ่

      ภาคการศึกษา / ปการศกึษา 
 

๒.  จํานวนหนวยกิต  

      ทฤษฎี.........ชั่วโมง 

      ปฏิบัติ.........ชั่วโมง 

      ศึกษาดวยตนเอง........ชั่วโมง 
 

๓.  คําอธิบายรายวิชา 
 

๔.  วัตถุประสงคทั่วไป 
 

๕.  สถานภาพของรายวิชา 
 

๖.  เงื่อนไขรายวิชา 
 

๗.  เนื้อหาโดยสังเขป 



 
 

-๑๔- 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

๙.  ส่ือการสอนที่ใชในรายวชิา 
 

๑๐.  การวัดผลและประเมินผล 
 

๑๑.  ตาํรา  เอกสารประกอบการสอนและหนงัสืออานประกอบ 

 
๔.๔  หลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

        ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล          

พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมวีัตถุประสงค  ผลิตผูชวยพยาบาลใหมีความสามารถ  ดงันี ้
  ๑.  มีความรูและทักษะในการชวยเหลือดูแลขั้นพื้นฐาน ภายใตการควบคุมของพยาบาล

วิชาชพีและการผดุงครรภ 
  ๒.  เตรียมวัสดุอุปกรณทางการแพทย  เพือ่การตรวจวนิจิฉัยและการรกัษา  รวมทัง้ใหการ

ชวยเหลือดูแล  กอนและหลงัการตรวจ 

  ๓.  ดูแลวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพื่อการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔.  มีเจตคติทีด่ีในการชวยเหลือดูแลในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ  มีคณุธรรมและจริยธรรม 

และมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๓๕ หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    ๖   หนวยกิต  

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ๒๙  หนวยกิต 

    ภาคทฤษฎ ี  ๑๙  

    ภาคปฏิบัติ  ๑๐  

  ระยะเวลาการศึกษา    ๑ ป 

  กําหนดการเปดการอบรม  ตัง้แตเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป  

  การวัดและประเมินผล  นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรตองเรยีนผาน

ครบตามหลักสูตรและแตละรายวิชาตองไดคะแนนไมต่าํกวารอยละ  ๖๐  หรือ  ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม

ต่ํากวา  ๒.๓  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  มอบหมายเปนผูรับรอง

การสําเร็จการศึกษา 

  คาลงทะเบียน  คนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๗/ ๒๕๕๑  เมือ่วันที่                   

๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 



 
 

-๑๕- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  หลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะพยาบาลศาสตรปรับแกตามทีค่ณะกรรมการ ฯ 

       เสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  ขอใหคณะ ฯ  จดัทําขอบังคับ  หลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล 

       (๑.๒)  หนา ๓  ขอ ๔.๓  วัตถุประสงคของหลกัสตูร  ขอยอยขอ ๓  ขอใหปรับเปน 

                  “ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพื่อการใชงานไดอยางม ี

                  ประสิทธิภาพ” 

       (๑.๓)  หนา ๓  ขอ ๕  กําหนดการเปดสอน  ขอใหปรับเปน  “กําหนดการเปดสอน   

       ตั้งแตเดือนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๑”  เปนตนไป 

       (๑.๔)  หนา ๑๓  ขอใหปรับแก  ดังนี ้

     (๑.๔.๑)  รายวิชา  ๑๐๐๑๑๕  ฝกปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน  

                     Basic Health Care Practice  ขอใหปรับเปน  ฝกปฏิบตัิการ 

                    ชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๑  Basic Health Care Practice ๑ 

      (๑.๔.๒)  รายวิชา  ๑๐๐๑๑๖  ฝกปฏบิัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๑ 

                     Basic Health Care Practice ๑  ขอใหปรับเปน  ฝกปฏิบัติการ 

                    ชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๒  Basic Health Care Practice ๒ 

      (๑.๔.๓)  รายวิชา  ๑๐๐๑๑๗  ฝกปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๒ 

                     Basic Health Care Practice ๒  ขอใหปรับเปน  ฝกปฏิบัติการ 

                     ชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๓  Basic Health Care Practice ๓ 

      (๑.๔.๔)  รายวิชา  ๑๐๐๑๑๘  ฝกปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๓ 

                     Basic Health Care Practice ๓  ขอใหปรับเปน  ฝกปฏิบัติการ 

                     ชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐาน ๔  Basic Health Care Practice ๔ 

       (๑.๔)  หนา ๑๓  ขอใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิต  ๒(๐-๘-๐)  ของรายวิชา     

      ๑๐๐๑๑๗  ฝกปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ๒ 

       Basic Health Care Practice ๒ 

       (๑.๕)  หนา ๑๕  ขอใหคณะ ฯ  คํานวณงบประมาณใหถูกตอง 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด 
 



 
 

-๑๖- 

๔.๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

          คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา     

วิศวกรรมเคม ี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒ ๕๕๑  ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีความเปนสหสาขาวิชา  แบงเปนสาขายอย  

คือ  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมชีวเคม ี วิศวกรรมเคมีส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมโพลเิมอร  โดยมีเหตุผลในการ

ปรับปรุง  ดงันี ้

  เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนือ้หาตาง ๆ  ใหสอดคลองกบัการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  

รวมถึงการเพิม่ทางเลือกใหเรียนในสาขาทีสั่มพันธกับวิศวกรรมเคมี  ไดแก  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมชีวเคมี  

วิศวกรรมเคมส่ิีงแวดลอม  และวิศวกรรมโพลิเมอร  นอกจากนี้  ยังเปนไปตามการปรบัเปลี่ยนขอบังคับของ

องคกรวิชาชีพ  และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ.  

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๔๔  หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป      ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน    ๑๐๗  หนวยกติ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หนวยกติ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๗ /๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๗- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๙/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๙/๒๕๕๑  วนัอังคารที ่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น  ณ หองประชมุ ๙๐๓        

ชั้น ๙  อาคารภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 

 

 

  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

 

  (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

     หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

       ผูบันทึกการประชุม  

 

 

    (นายพิชิตร  มพีจนา)     ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศกึษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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