
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ หองการเรียนการสอนทางไกล (๑๐๗) ชั้น ๑ สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

  ๓.  ผศ.ดร.สหทัยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  อาจารยชวนา อังคนุรักษพันธุ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเทีย่ว 

๕.  อาจารยเสาวนีย ทองนพคุณ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๖.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๘.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร 

 ๑๐. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๑. ผศ.ดร.อรรถพล แกวขาว    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 



 
 

-๒- 

๑๒. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๓. รศ.เกษม  พิพัฒนปญญานุกูล  (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๔. ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

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

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๖. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๗. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

๑๘. ผศ.ดร.ชลี  ไพบูลยกิจกุล    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๙. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๒๐. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

   คณบดีคณะอัญมณี 

๒๑. ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๒. อาจารยพิสิษฐ บึงบัว    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๓. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๕. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
 
 



 
 

-๓- 

ผูลาประชมุ 
  ๑.  อธกิารบดี

  ๒.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  นพ.อัมพร  จงเสรีจิตต  คณะแพทยศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๐ น. 

 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป สําหรับปการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

        ประธาน ฯ  แจงใหที่ประชุมทราบถึง  การจัดทาํรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  สําหรับป

การศึกษา  ๒๕๕๓  ตามมติที่ที่ประชุมคณะกรรมการจดัทํารายวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 

๒๕๕๐  ไดเหน็ชอบใหมีโครงสรางของรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป  ดังนี ้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา  (ภาษาองักฤษ ๙ หนวยกติ + ภาษาอืน่ ๆ อีก ๓ หนวยกิต)       ๑๒  

กลุมวิชามนุษยศาสตร  (บงัคับเลือก ๑ รายวิชา) ๓  

กลุมวิชาสังคมศาสตร (บังคับเลือก ๑ รายวิชา)  ๓  

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ๔ 

วิชาคอมพิวเตอร ๓ 

กลุมวิชาเลือก (รวมวิชาทางดานสุขภาพ) ๕ 

รวม ๓๐  

 
  ทั้งนี้  รายวิชาศึกษาทัว่ไปในกลุมวิชาตาง ๆ  คณะอนุกรรมการพิจารณารายวชิาศกึษาทั่วไป  จาํนวน      

๔ กลุมวิชา  ดงันี ้  
          กลุมที่ ๑  กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
          กลุมที่ ๒  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
          กลุมที่ ๓  กลุมวิชาภาษา 
          กลุมที่ ๔  กลุมวิชาเลือก (รวมวิชาทางดานสุขภาพ) 
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  



 
 

-๔- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้

  (๑)  ขอใหฝายเลขานกุาร  ทําหนงัสือเชญิประชุมคณะกรรมการจัดทํารายวิชาศึกษาทัว่ไป 

       ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ภายในปลายเดือนมกราคม  ๒๕๕๒  กอนนําเสนอ 

       คณะกรรมการบริหารวชิาการอีกครัง้ 

(๒)  ขอใหเพิม่รายวิชาภาษา  เชน  ภาษาเวียดนาม  และภาษาอืน่ ๆ  ในกลุมวิชาเลอืก   

       ตามที่คณะกรรมการจดัทํารายวิชาศึกษาทั่วไประดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐       

       กําหนดไว 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๑ 

 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  และมีการปรับแก  ดังนี ้

(๑)  หนา ๒  ขอใหตรวจสอบความถกูตองในการใชขอความ  “รักษาการแทนคณบดี”  

       หรือ  “รักษาการคณบดี”   

  (๒)  หนา ๒  รายชื่อลําดับที่ ๙  แกไขนามสกุลเปน  “คารวะพทิยากุล” 

  (๓)  หนา ๓  รายชื่อลําดับที่ ๑๘  แกไขตําแหนงเปน  “คณบดีคณะวิทยาศาสตร

       และศิลปศาสตร” 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -  ไมม ี - 

 

 

 



 
 

-๕- 

วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒   
 

        คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรไดเสนอหลักสูตรวชิาโทการบริหารทรัพยากรบคุคล 

หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้
  ๑.  เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในหลักการ  แนวคิด  และวธิีปฏิบัติดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
  ๒.  เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณคาใหกับสังคม 
  ๓.  เพื่อใหนิสิตนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว          

และสังคม 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๑๘  หนวยกิต 
   วิชาโทบงัคับ   ๑๒  หนวยกิต 
   วิชาโทเลือก  ไมนอยกวา    ๖ หนวยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๑๘ ธนัวาคม 

๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  หลักสูตรวชิาโทการบริหารทรัพยากรบคุคล  

หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตรปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (๑.๑)  ขอใหเพิ่มวิชาเลือกที่เกีย่วของกับแรงงานสมัพันธและการเจรจาตอรอง 

      เปนรายวชิาเลือกเพิ่มเติม 

       (๑.๒)  หนา ๓  รายวิชา  ๒๖๑๔๔๘  ขอใหปรับช่ือรายวิชา  เปน   
      “การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบคุคล  Personnel Resource  

     Competency Development” 
       (๑.๓)  หนา ๓ และ หนา ๕  รายวิชา  ๒๑๖๓๓๘  ขอใหปรับช่ือรายวิชาภาษาไทย 

      ใหสอดคลองกัน 

       (๑.๔)  หนา ๕  รายวิชา  ๒๑๖๔๓๒  ขอใหปรับช่ือรายวิชาภาษาไทยใหสอดคลอง 

       กับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ 



 
 

-๖- 

       (๑.๕)  ขอใหเปลี่ยนชื่อวิชาและรหัสวชิาที่เปนของคณะเดิมใหเปนของคณะ 

     รัฐศาสตรและนิติศาสตร 

       (๑.๖)  ขอใหเรียงรหัสวชิาจากนอยไปมาก 

       (๑.๗)  ขอใหตัดคําวา  “ศึกษา”  ออกจากคําอธบิายรายวชิา 

       (๑.๘)  ขอใหพิจารณาปรับคําอธิบายรายวชิาที่ลงทายดวยคําวา  “เปนตน”   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิชาโทการบริหารทรพัยากรบุคคล 
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

          คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรพัยากรบุคคล  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะเปดรับนิสิต

ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๕๒   จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๒๕๐  คน  แบงเปน  

ภาคปกติ  จาํนวน ๕๐ คน  ภาคพิเศษ จาํนวน ๒๐๐ คน   (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ)  
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิชาโทการบรหิารทรัพยากรบุคคล  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตรปรับแกตามที ่

         คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  ขอใหคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรวิเคราะหจุดคุมทุนตามโครงสราง 

     ของสภามหาวิทยาลัย 

         (๑.๒)  ขอใหปรับขอมูลการขอเปดรับนิสิตใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 

 

 



 
 

-๗- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๒/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒  วันองัคารที ่ ๑๐  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๒  ณ  หองการเรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชัน้ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวทิยาลัยบูรพา    

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๐.๓๐

 

                                                                         
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

                                                        
       (นางสาววรรณา    แนบเชย)                         (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

         หัวหนางานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน     ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

           ผูบนัทกึการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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