
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ 
วันอังคารที ่๑๐ มีนาคม 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.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๕.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๗.  ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร 

๘.  ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

๙.  ผศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๐. ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๑. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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๑๒. ดร.สุเมธ  งามกนก   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๓. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

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

   (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

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

   (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๖. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๗. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

   คณบดีคณะอัญมณี 

๑๘. ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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.  อธิการบด ี

  ๒.  คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

  ๓.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๔.  คณบดีคณะโลจิสติกส 
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ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  อาจารยวิรัช  คารวะพทิยากลุ   ที่ปรึกษาอธิการบดี 

๒.  ศ.นพ.สมพล  พงศไทย   คณะแพทยศาสตร 

๓.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   คณะพยาบาลศาสตร 

๔.  ดร.อุไรวรรณ  อินทมาโส   คณะวิทยาศาสตร 

  ๕.  อาจารยวรานุรินทร ยิสารคุณ   คณะวิทยาศาสตร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๕ น. 
 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  รายงานการประชุม ความรวมมือระหวางเครือขายสหกิจศกึษาภาค 
       ตะวนัออกและสมาคมโรงแรมไทย วนัพฤหสับดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ณ โรงแรม เดอะ ซิต้ี ศรีราชา 
 

          วันที่  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  รองอธิการบดีฝายวิชาการในฐานะประธานที่

ปรึกษาคณะอนุกรรมการเครือขายสหกจิศึกษาภาคตะวนัออก  เปนประธานในการประชุมที่โรงแรม  เดอะ 

ซิตี้  ศรีราชา  จ.ชลบุรี  โดยมีอุปนายกสมาคมโรงแรมไทย  คุณบุณฑริก  กุศลวิทย  ใหการตอนรับและเชิญ

สมาชิกในสถาบันเครือขายทีม่ีการจัดการเรียนการสอนทางดานการโรงแรมเขารวมประชุม  คือ           

คณะการจัดการและการทองเทีย่ว  มหาวทิยาลยับูรพา,  วทิยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา,  

มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร,  มหาวทิยาลยัเอเชียน  และวทิยาลัยชุมชนสระแกว  เพื่อทําความรวมมือ

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยผานกระบวนการสหกจิศึกษารวมกบัสมาคมโรงแรมไทย  ซึ่งมีสมาชิกที่

เปนกิจการโรงแรมในระดับ  ๔-๕  ดาว  เปนสวนใหญ  

           ประเด็นความรวมมือในการรับนักศกึษาสหกิจศึกษานัน้  ทางสมาคมยนิดีใหความ

รวมมือกับเครอืขายสหกจิศึกษาภาคตะวนัออก  โดยจะเชิญชวนสมาชิกของสมาคมโรงแรมที่มมีาตรฐาน

ตั้งแต  ๓-๕  ดาวเพื่อใหนกัศึกษาไดศึกษาหาความรูในสถานประกอบการระดับโลก  อีกทัง้แนะนํา

สถานศกึษาใหปรับหลักสูตร  โดยใหมีการสหกิจศึกษา  ๒  ภาคการศกึษา  หรืออยางนอย  ๘  เดอืน -๑  ป  

เนื่องจากงานในหนาที่ตาง ๆ  ของโรงแรมมีมากและเปนงานบริการที่มคีวามละเอยีดออนสูง  การทีจ่ะ

พัฒนาใหเปนผูมีคุณสมบัติของผูใหบริการจึงตองใชระยะเวลาพอสมควร  นอกจากนี้ยังไดมกีารเจรจา

ประเด็นอื่น ๆ  ในความรวมมือ  อาท ิ การเปนผูเชี่ยวชาญรวมมือพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ       

การฝกอบรมรวมกนั  เปนตน 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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๑.๒  การประชุมวิชาการ ของที่ประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย 
 

           ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมอบหมายใหมหาวทิยาลยับูรพาเปนเจาภาพ

จัดการประชุมทางวิชาการ  เร่ือง  ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions)  

ประมาณกลางป  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาไดเห็นชอบในการจัดประชมุดังกลาว              

โดยกําหนดใหมีการประชุมในวนัที ่ ๖-๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ณ  โรงแรมมณเฑียร  พทัยา  ชลบุรี  ซึง่คาด

วาจะมีผูเขารวมประชุมประมาณ  ๔๐๐  คน 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๐  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๒  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๒/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

-  ไมม ี - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๕- 

วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  ราง ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

           ดวยคณะทํางานรางขอบังคับมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ไดดําเนินการราง  ขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เรียบรอย

แลว  โดยมีรายละเอียดที่แกไข  หรือเพิม่เติม  ดังนี ้

 เดิม แกไขเปน 

หนา ๑   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหง

พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ.

๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราว

ประชุมคร้ังที ่๕/๒๕๓๘ วนัที่ ๒ พฤศจิกายน 

๒๕๓๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐(๒) แหง

พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยับูรพา  

พ.ศ.๒๕๕๐ และมติสภามหาวทิยาลยับูรพา 

ในการประชมุคร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ วนัที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

หนา ๑ ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนิสิตที่เขาศกึษา

ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป 

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน

ประกาศเปนตนไป 

หนา ๑ ขอ ๓    “คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะที่

นิสิตสังกัด 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะที่

นิสิตสังกัดและใหหมายความรวมถงึรอง

อธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ ในกรณีที่

สาขาวิชาเปดดําเนนิการที่วทิยาเขต

สารสนเทศของมหาวทิยาลยัและผูอํานวยการ

วิทยาลัย 

“คณะ” หมายความรวมถึงวทิยาลยัดวย 

หนา  ๑  

เพิ่มเติม ยอ

หนาสุดทาย    

 

-- สําหรับคณะทีจ่ัดการศึกษาเปน

ภาษาตางประเทศอาจกาํหนดคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูเปนนิสิตเพิ่มเติมจากที่กลาว

ขางตนได โดยใหจัดทาํเปนประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

หนา ๒ ขอ ๗ นิสิตมหาวิทยาลยัจะมี 2 ประเภท ดังนี ้ นิสิตมี 2 ประเภท ดังนี ้

หนา ๒ ขอ ๘.๒ การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการ

สอนบางเวลา ปการศึกษาหนึ่ง...) 

การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการ

สอนเต็มเวลาหรือบางสวนเวลา.... 
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 เดิม แกไขเปน 

หนา ๓   

ขอ ๑๑.๒   

นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาค

เรียนใดภายในกําหนดวนัตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั จะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนัน้ 
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี

นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาค

เรียนใดภายในกําหนดวนัตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั จะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนัน้ 

หนา ๓  

ขอ ๑๑.๓   

หัวหนาสาขาวิชา ประธานสาขาวิชา 

หนา ๓   

ขอ ๑๑.๖.๑   

สําหรับนิสิตภาคพิเศษใหลงทะเบียนเรียนไม

เกิน ๑๖ หนวยกิต   

สําหรับนิสิตภาคพิเศษใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน 

๑๕ หนวยกิต 

หนา ๖  

ขอ ๑๗.๔.๒ 

หัวหนาสาขาวิชา ประธานสาขาวิชา 

หนา ๑๐  

ขอ ๒๘.๓.๒   

ไมลงทะเบียนเรียนตามขอ ๑๑.๒ หรือไมลาพัก

การเรียนตามขอ ๒๑ 

ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียน
หนึ่ง หรือการลงทะเบียนเรียนไมสมบรูณ
โดยมิไดลาพกัการเรียนตามขอ ๒๑ 

หนา ๑๒ ขอ ๓๓ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  

หากมีขอขัดของไมเปนไปตามขอบังคับนีใ้ห

อธิการบดีดําเนินการได โดยผานความเห็นชอบ

ของสภาวิชาการแลวแจงใหสภามหาวทิยาลัย

ทราบตอไป 

ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้
และใหมีอํานาจออกประกาศกาํหนด วธิี
ปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้  หากมี
ขอขัดของไมเปนไปตามขอบังคับนี้ให

อธิการบดีดําเนินการได โดยผานความเห็นชอบ

ของสภาวิชาการแลวแจงใหสภามหาวทิยาลัย

ทราบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๗- 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

ราง  ขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (๑.๑)  หนา ๒  ขอ ๗  ประเภทของนสิิต  ขอใหตัดคําวา  “ของ”  ออก 

       (๑.๒)  หนา ๓ ขอ ๑๑.๔  ใหเขียนขอความดังนี้  “ในแตละภาคการศึกษา  กรณีที่ 

      นิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนขามประเภทนิสิตใหเปนไปตาม 

      ประกาศมหาวิทยาลัย” 

       (๑.๓)  หนา ๔ ขอ ๑๓  บรรทัดที ่๓  ขอความ  “และพื้นความรูตามทีม่หาวทิยาลัย 

      เห็นสมควร”  เปลี่ยนเปน  “และพื้นความรูตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

       (๑.๔)  หนา ๖ ขอ ๑๗.๕.๓  บรรทัดที่ ๒  ขอความ  “เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงาน 

      ผลการสอบ”  เปลี่ยนเปน “เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการเรยีน” 

         (๑.๕)  หนา ๙  ขอ ๒๑.๕  บรรทัดที ่๓  ตอจากขอความวา  “เพือ่รักษาสภาพนิสิต”   

      ใหเพิ่มขอความวา  “หรือตามที่คณบดีใหความเหน็ชอบตามความ
     เหมาะสม” 

  (๒)  นาํเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๒  ราง ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนนสิิต 
       ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

          ดวยคณะทํางานรางขอบังคับมหาวทิยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ไดดําเนินการราง  ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  พ.ศ.

๒๕๕๒  เรียบรอยแลว  โดยมีรายละเอยีดที่แกไข  หรือเพิ่มเติม  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๘- 

 เดิม แกไขเปน 
หนา ๑   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) 

แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยบรูพา จงึวาง
ระเบียบไว ดงัตอไปนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรามาตรา ๑๐
(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยับูรพา  
พ.ศ.๒๕๕๐ และมติสภามหาวทิยาลยับูรพา 
ในการประชมุคร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ วนัที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

หนา ๑  ขอ ๓ ใหยกเลกิ ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวย
การเทยีบโอนผลการเรียนนสิิตระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๖   

-- 

หนา ๑ ขอ ๔ “มหาวิทยาลยั” หมายความวา  
                        มหาวิทยาลยับูรพา 
“คณะ” หมายความรวมถงึวิทยาลยัดวย 
“อธิการบด”ี หมายความวา   
                อธิการบดีมหาวิทยาลัย
บูรพา 
“คณะกรรมการประจาํคณะ”   
                หมายความรวมถึง 
                คณะกรรมการประจาํ
วิทยาลัยดวย 
“นิสิต”  หมายความวา  นิสิตภาคปกติและ 
            นิสิตภาคพิเศษของมหาวทิยาลยับูรพา 
“เทียบโอนผลการเรียน”     หมายความวา      
            นาํผลการเรียนรู ซึ่งเปนความรู 
            ทกัษะและประสบการณของผูเรียน 
            ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  
            การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
            ตามอธัยาศัย การฝกอาชีพ หรือจาก 
            ประสบการณการทาํงานมาประเมิน 
            เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตาม 
            หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั

ขอ ๓ ในระเบยีบนี้
 “นิสิต”  หมายความวานิสิตระดับปริญญาตรี  
                                   ภาคปกติและภาค
พิเศษ 
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ”หมายความวา   
          คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 
          รองอธกิารบดีฝายวิชาการ และคณบดี 
“เทียบโอนผลการเรียน”   หมายความวา  นําผล
          การเรียนรู ซึ่งเปนความรูทักษะและ 
          ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจาก 
          การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
          และการศึกษาตามอธัยาศัย การฝกอาชีพ
          หรือจากประสบการณการทาํงานมา 
          ประเมนิเปนสวนหนึง่ของการศึกษา   
          ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
  ขอความเดิม 

   

 

 

 



 
 

-๙- 

 เดิม แกไขเปน 
หนา ๒  
ขอ ๕.๒.๒.๒   

รายวชิาทีข่อเทียบโอนผลการเรยีนจะ
ตองผานการประเมินตามวิธกีารที ่
คณะกรรมการประจําคณะกําหนด

ในกรณีที่จาํเปน รายวิชาที่ขอเทียบโอน
ผลการเรียนอาจตองผานการประเมนิตาม
วิธีการที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด

หนา ๓  
ขอ ๕.๒.๒.๕   

ใหเทยีบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือ

หมวดวชิา หรือกลุมวิชา  ซึ่งมีเนื้อหา

สาระการเรียนรูและจุดประสงค

สอดคลองกันไมนอยกวาสามในสี่ มาเปน

รายวิชา หมวดวิชา หรือกลุมวชิา ใน

สาขาวิชาทีน่ิสิตผูขอเทียบโอนผลการ

เรียนศึกษาอยู

ใหเทยีบโอนผลการเรียนรายวิชาซึง่มีเนื้อหา
สาระการเรียนรูและจุดประสงคสอดคลอง
กันไมนอยกวาสามในสี่ มาเปนรายวิชา ใน
สาขาวิชาทีน่ิสิตผูขอเทียบโอนผลการเรียน
ศึกษาอยู

หนา ๓ ขอ ๖   ตัดคําวา หรือหมวดวชิา หรือกลุมวิชา  
หนา ๔  
ขอ ๗.๓   

ผลการประเมนิจะตองเทียบไดไมต่ํากวา

ระดับข้ัน C หรือคาระดับข้ัน 2.00 จึงจะ

ใหเทยีบโอนผลการเรียนได  เฉพาะขอ 
๖.๒ และ ๖.๓ จะไมนําคาระดับขั้นมา
คํานวณคาระดับขั้นเฉลีย่ประจําภาค
เรียน และคาระดับขั้นเฉลีย่สะสม 

ผลการประเมนิจะตองเทียบไดไมต่ํากวา

ระดับข้ัน C หรือคาระดับข้ัน 2.00 
จึงจะใหเทยีบโอนผลการเรียน 

หนา ๕ 
ขอ ๑๐ 

ข้ันตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน 

หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน 

และวิธีการในการขอเทียบโอนผลการ

เรียน ใหจัดทาํเปนประกาศ

มหาวิทยาลยั

ข้ันตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน 

หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน และ

วิธีการในการขอเทียบโอนผลการเรียน ให

เปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัย

หนา ๕ 
ขอ ๑๒   

ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้

ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี ้ และใหมีอํานาจออกประกาศ 
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้กรณีที่มีปญหาทางปฏิบัติให
อธิการบดวีินจิฉัยตามคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 

 



 
 

-๑๐- 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

ราง ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพาวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

  (๒)  นาํเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

          ดวยโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ขณะนี ้ กําลังดําเนินการเสนอขอปรับแผนปฏิบัติ

ราชการ  ๔  ป  โดยมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี ้

๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ที่มคีวามรู  

ความสามารถ  ดานวิชาชพีและสามารถนาํความรูที่ไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชพี 

๒.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาตนเอง  เพือ่กาวไปสูความเปน

เลิศทางวิชาชพี และทันกับสถานการณโลก 

  ๓.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มึคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี ที่ตระหนักถงึ

ผลประโยชนของสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๔๔  หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป      ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                ๑๐๑ หนวยกิต 

   - วิชาแกน   ๒๖   

   - วิชาเฉพาะดาน   ๑๔  

   - วิชาเอก   ๖๑  

    (๑) วิชาเอก    ๕๕  

    (๒) วิชาเอกเลอืก      ๖  

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖  หนวยกติ  

ง.  หมวดวิชาฝกงาน        ๖  หนวยกติ    (รายละเอียดดัง

เอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร ในการประชมุคร้ังที่ ๑/๒๕๕๒  

เมื่อวันที ่๒๓ มกราคม  ๒๕๕๒   ไดใหความเหน็ชอบเรยีบรอยแลว   



 
 

-๑๑- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

๑.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย หลกัสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการเสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  หนา ๔  ขอ ๔.๒  วัตถุประสงคของหลกัสตูร  หวัขอยอย  ๔.๒.๒  ขอใหเขียน 

      วัตถุประสงคใหสอดคลองกับ  Course Syllabus  และเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม 

      เขาไปดวย 

       (๑.๒)  ขอใหมีกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา  (National Qualifications  

      Framework For Higher Education: NQF)  อยูในหลักสูตรดวย 

       (๑.๓)  หนา ๑๙  ขอ ๑๕  หองสมุด  ขอใหเพิ่มขอมลูเกี่ยวกับหองสมุดใหมากขึ้น   

       และขอใหแกคําวา  “ศกอ.”  เปน  “สกอ.” 

       (๑.๔)  หนา ๑๙  ขอ ๑๖  งบประมาณ  ขอใหแกงบประมาณการคาใชจายตอหัว 

      จาก  ๒๐๐,๐๐๐  เปน  ๑๒๐,๐๐๐ 

       (๑.๕)  หนา ๒๐  ขอ ง  หมวดวิชาฝกงาน  ขอใหยายไปอยูในหมวดวิชาเฉพาะ  

      โดยใหอยูในวิชาเอก 

       (๑.๖)  ขอใหพิจารณาปรับจํานวนหนวยกิตในรายวิชาที่มี  ๑  หนวยกิต 

      ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ตองสอน 

       (๑.๗)  หนา ๒๕  รายวชิา  ๖๘๒๓๘๑  ระเบียบวิธวีิจัย  ขอใหเพิม่จํานวนหนวยกิต 

       (๑.๘)  หนา ๒๖  รายวชิา  ๖๘๒๔๘๑  ภาคนพินธ  ขอใหเพิ่มจาํนวนหนวยกิต 

       (๑.๙)  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

      ทัง้เลมหลกัสูตร 

       (๑.๑๐) ขอใหทําหลักฐานยืนยันการยินยอมเปนอาจารยประจําหลักสูตร   

       ของอาจารยทั้ง  ๕  ทาน 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป   
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

๔.๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาเทคนิคการแพทย หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

          ดวยโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 

๒๕๕๒  ภาคปกติ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒   จํานวนนิสิตที่จะ

รับเขาศึกษา  ๓๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  ทั้งนี้  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร ในการประชมุคร้ังที่ ๑/๒๕๕๒  

เมื่อวันที ่๒๓ มกราคม  ๒๕๕๒   ไดใหความเหน็ชอบเรยีบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ปรับแกตามที ่

       คณะกรรมการเสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  ขอใหปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

       (๑.๒)  ขอใหปรับแกภาคการศึกษาและปการศึกษาในการขอเปด 

       (๑.๓)  หนา ๑๔/๑๘  ขอ ๘  ตนทุนการผลิต  ขอใหใสขอมูลรายรับ  รายจาย   

      และคํานวณคาใชจายตอหัวหรือตอหลักสูตรดวย 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป   

 
๔.๕  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
       นอกมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  และวิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี
 

           ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อ

วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  ไดรับทราบการขออนญุาตประชาสมัพันธการเปดรับนิสิตเพิ่ม  ณ  หนวย

สอนโรงเรียนเทคโนโลยีอารพีซี  จังหวัดระยอง  และวทิยาลัยเทคนิคชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เนื่องจาก     

คณะวิศวกรรมศาสตรจะดําเนินการประกาศรับสมัครนสิิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  ระหวางวนัที่               

๑๑  กมุภาพนัธ  -  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๒  และจะดําเนนิการในเรื่องของการประเมนิความพรอมในการขอ

เปดรับนิสิตโรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เสนอคณะกรรมการบริหารวชิาการ

ตอไป  นัน้ 



 
 

-๑๓- 

  บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมของหนวยสอนนอกมหาวทิยาลัย

บูรพา  ซึ่งจะรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคพิเศษ  กลุมวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม  ในภาคตน  ปการศกึษา  ๒๕๕๒  นิสิตที่รับเขาศึกษาจาํนวน  ๔๐  คน  ณ  โรงเรียน

เทคโนโลยีไออารพีซี  จงัหวัดระยอง  (เอกสารหมายเลข ๑)  และไดเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือที่ได

ลงนามไว  โดยมหาวทิยาลยับูรพา  และโรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  (เอกสารหมายเลข ๒)  และนิสิตที่จะ

รับเขาศึกษาจาํนวน  ๑๒๐  คน  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๑๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที ่ ๒๒  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ไดเหน็ชอบในหลักการเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตนอกมหาวิทยาลัย  ณ  โรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  จงัหวัดระยอง 

  และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โดยใหมีการบริหารจัดการทาํนองเดียวกันกับ   

วิทยาลัยเทคนคิระยอง  วทิยาลัยเทคนิคบานคาย  และวทิยาลยัเทคนคิสัตหีบ  ภายใตบันทึก 

ขอตกลง  (MOU)  และมีการตัดโอนหมวดเงินตามมติคณะกรรมการการเงนิของมหาวิทยาลัย     

คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 

 
๔.๖  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
       สาขาวชิาการบริหารทั่วไป (ตอเนื่อง) 
 

           ดวยภาควิชารัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตรและนิสิตศาสตร  ไดดําเนินการลงนาม

บันทกึขอตกลงทางวิชาการ  (MOU)  ระหวางมหาวทิยาลัยบูรพา  กบัโรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  เมื่อ

วันที่  ๔  มนีาคม  ๒๕๕๒  ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป  (ตอเนื่อง)  (ตามเอกสารแนบ) 

  ในการนี้  คณะ ฯ  ไดดําเนนิการจัดทาํคําขอเปดรับนิสิต  และแบบฟอรมแสดงความพรอม

ของหนวยสอนนอกมหาวทิยาลัย  ณ  โรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  จงัหวัดระยอง  เสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร  และไดรับความเหน็ชอบเปนที่เรียบรอยแลว  ในคราว

การประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๒  เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่ ๕  มนีาคม  ๒๕๕๒  นั้น  เพื่อเปนการกระจายโอกาสใน

การศึกษาตอ  ตลอดจนสรางบุคลากรที่มคีวามรูความเขาใจในหลกัการ  แนวคิด  ความรูและ

ความสามารถ  ดานรัฐประศาสนศาสตร  รัฐศาสตร  และการบริหารจัดการเพื่อใชในการประกอบอาชีพ

และการดําเนนิชีวิต  รวมถึงรับใชสังคมตอไป 



 
 

-๑๔- 

  ดังนัน้  คณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร  จึงใครขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  (ตอเนือ่ง)  หนวยสอนโรงเรียนไออารพีซี  จงัหวัดระยอง 

 
ประเด็นเสนอ  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  

 
๔.๗  ราง ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเกบ็เงินคาบํารงุและ 
        คาธรรมเนียมการศกึษา 
 

          ตามที่มหาวิทยาลัยบรูพาไดเหน็สมควรใหมีการปรับปรุง  ระเบยีบมหาวทิยาลัย

บูรพาวาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  ในการนี้  มหาวทิยาลัยขอเสนอ  ราง  

ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาจํานวน  ๓  ฉบับ  ดังนี ้

  ๑.  ราง  ระเบยีบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนยีม

การศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ๒.  ราง ระเบยีบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนยีม

การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ๓.  ราง  ระเบยีบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนยีม

การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒   (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (๑.๑)  อัตราการเก็บคาธรรมเนยีมคงเดิม  ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

       (๑.๒)  หนา ๑๐  ระเบยีบมหาวทิยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ 

       คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ  พ.ศ  ๒๕๕๒  ขอ ๑๖   

       ขอใหปรับใหเหมือนกับขอ ๑๖  ของระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บ 

       เงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนสิิตภาคพิเศษ  พ.ศ  ๒๕๕๒ 

       (๑.๓)  หนา ๗  ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ 

       คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ  พ.ศ  ๒๕๕๒  ขอ ๕.๓.๒๒   

       เปลี่ยนสาขาวิชาทางรัฐศาสตร  เปน  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

       (๑.๔)  หนา ๘  ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ 

       คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ  พ.ศ  ๒๕๕๒  ขอ ๕.๓.๒๔   

       เปลี่ยนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  เปน  สาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร 

       (๑.๕)  หนา ๑  ระเบยีบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ 

       คาธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลา 

       ของปการศึกษา  สําหรบันิสิตภาคพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

       เพิ่มขอ ๔.๓  สาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร (หนวยสอนนอกมหาวทิยาลยั) 

      ระดับปริญญาโท  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  และเพิ่มขอ ๔.๔  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร   

      (หนวยสอนนอกมหาวทิยาลัย)  ระดับปริญญาโท  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

       (๑.๖)  หนา ๒  ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ 

       คาธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลา 

       ของปการศึกษา  สําหรบันิสิตภาคพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

      ขอ ๘  ขอใหเพิ่มการชาํระคารักษาสภาพนิสิตของคณะพยาบาลศาสตรและ 

      สาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตรตามอัตราคาธรรมเนียมเดียวกบัคณะโลจิสติกส 

(๒)  นาํเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาตอไป 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๒  วันองัคารที ่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๒  ณ  หองการเรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชัน้ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวทิยาลัยบูรพา    
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ เนื่องจากในวนัที ่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๒  ประธานติดราชการ  จงึขอเปลี่ยนแปลงวนั

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เปน  วนัพุธที ่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๒  ณ  หองการ

เรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชั้น ๑  สํานักคอมพวิเตอร  มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐

 

                                                                           
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 
 

                            
    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        หวัหนางานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

          ผูบันทกึการประชุม  
 

                                       
       (นายพิชติร  มีพจนา)                         (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

           ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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