
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ 
วันอังคารที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวทิยาลยับูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

  ๓.  ผศ.ดร.สหทัยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๕.  อาจารยเสาวนีย ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

๘.  ผศ.ดวงกมล  อุนจิตติ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร 

๑๐. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๑. ดร.อาดูลย  มีพูล    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๒. ผศ.ดร.วโิรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 



 
 

-๒- 

๑๓. ดร.เชษฐ  ศิริสวัสด์ิ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๔. อาจารยศักดิ์สิทธิ ์ กุลวงษ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๕. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ   กรรมการ 

   คณบดีวทิยาลัยนานาชาต ิ

๑๖. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๗. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 ๑๘. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๑๙. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 
  ๑.  อธิการบด ี

  ๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

  ๓.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

  ๔.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

  ๕.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร 

  ๖.  คณบดีคณะอัญมณี 

  ๗.  คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  ๘.  หวัหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  ดร.โชติสา  ขาวสนทิ    คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๒.  นางดวงพร  สดใส    คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
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วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ผลการสอบคัดเลือก  Admissions ปการศกึษา ๒๕๕๒ 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัผลการสอบคัดเลือก  Admissions  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ดงันี ้
๑.  จาํนวนนิสิตที่ผานการสอบคัดเลือกในครั้งนี้มทีั้งหมดจํานวน  ๔,๑๘๘  คน   
๒.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มีจาํนวน 
      ประกาศมากกวาจาํนวนรับ  ๑  คน  จากเดิมประกาศรับนิสิตจํานวน  ๕๐  คน 
      เปนประกาศรับนิสิตจํานวน  ๕๑  คน  เนื่องจากมนีสิิตไดคะแนนเทากนั   
๓.  กองบรกิารการศึกษากําหนดใหมีการประชุมเพื่อเตรียมการเกีย่วกับการสอบ 
     สัมภาษณและตรวจรางกาย  ในวนัที ่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.    

     ณ  หอง  ๘๐๕  ชัน้ ๘  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
๑.๒  พิธลีงนามคํารับรองการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศกึษา ๒๕๕๑ 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                  

แจงใหที่ประชุมทราบกําหนดการพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตงิาน  ประจําปการศึกษา  

๒๕๕๑  ซึง่จะจัดขึ้นในวนัที ่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐  ณ  หอง ๙๐๓  ชั้น ๙   

อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา  ทัง้นี้  มีสวนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่เขารวมทั้งหมด  ๒๙ สวนงาน 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๓  โครงการอบรม “การจัดทํากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษ” 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                

แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัโครงการอบรม  “การจัดทาํกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  ระดับอุดมศึกษา”         

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ณ  หอง  ๑๐๑-๑๐๒  หอประชุมธํารง  บัวศรี       

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔  หลักเกณฑการเขาศกึษาในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                

แจงใหที่ประชุมทราบวา  ทีป่ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดกําหนดจัดประชุมพจิารณาหลกัเกณฑ  

การเขาศึกษาในปการศึกษา  ๒๕๕๓  ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ทั้งนี้ไดเชญิสภาคณบดี           

ทั่วประเทศ  เขารวมประชุม 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๕  คาธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจาย 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                

แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  โดยขอใหคณะฯ  และวทิยาลัย

พิจารณา  และแจงใหกองบริการการศึกษาทราบภายใน  วนัที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๖  การประชุมวิชาการของที่ประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ               

แจงใหที่ประชุมทราบวา  มหาวิทยาลัยบรูพาเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดี             

แหงประเทศไทย  ในวันที ่ ๓๑  กรกฎาคม – ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒  ณ  หอประชุมธํารงบวัศรี  ทัง้นี ้

มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยอธิการบดี  คณบดี  และผูเกี่ยวของ  ประมาณ  ๔๐๐  คน 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๗  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
 

           ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  แจงใหทีป่ระชุม

ทราบวา  วนัพฤหัสบดีที ่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  สภาวิศวกรแหงประเทศไทยไดเขามาตรวจหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยับูรพา  ผลจากการตรวจประเมนิหลกัสูตร

จากสภาวิศวกรแหงประเทศไทยตองการใหนิสิตเรียนรายวิชา  Lab  ฟสิกส  ๒  รายวชิา  ซึ่งจากเดิมเรียน  

๑  รายวิชา  ดัง้นัน้คณะวิศวกรรมศาสตรจะขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งหมด   

เพื่อเสนอคณะกรรมการเพือ่พิจารณาในครั้งตอไป 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๘  โครงการจัดงานวันสหกิจศกึษาไทย พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

           ผศ.พัชนี  นนทศกัดิ์  คณบดีคณะการจัดการและการทองเทีย่ว  แจงใหที่ประชุม

ทราบวา  สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สมาคมสหกิจศึกษาไทย  เครือขายสหกิจศึกษา  และ

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ไดจดัโครงการจัดงานวนัสหกิจศึกษาไทย  พ.ศ.๒๕๕๒  ในวันเสารที ่ ๖  มิถุนายน  

๒๕๕๒  ณ  ศนูยแสดงสนิคาและการประชุม  อิมแพ็คเมืองทองธาน ี
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๙  แบบสํารวจภาวะการมีงานทาํของนิสิต 
 

           อาจารยเสรี  ชิโนดม  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  

แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัแบบสํารวจภาวะการมีงานทาํของนิสิต  ซึ่งเปนเว็บไซตของ สกอ.  เนื่องจากมี

นิสิตเขาไปทาํแบบสํารวจนอยมาก  จงึอยากใหสวนงานชวยประชาสัมพันธใหนิสิตเขาไปทําแบบสาํรวจให

มากขึ้น  ทัง้นี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาสวนงานตอไป 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๑๐  โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Tell me more 
 

             อาจารยเสรี  ชโินดม  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  

แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  Tell me more ซึ่งนิสิตสามารถ  

เขาไปใชบริการไดที่สํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยบูรพา  ตัง้แตเวลา  ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐  น. 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๒  วันที ่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๒  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

  
 



 
 

-๗- 

วาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

๓.๑  หลกัสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

           รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ               

แจงใหที่ประชุมทราบวา  หลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  ไดดําเนินการจดัทําฉบับ

สมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว  และฝายเลขานุการจะดําเนนิการจัดสงใหคณะฯ  ตอไป 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  ราง ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการรับโอนนิสิตนักศกึษาภาคปกติ 
        ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

        ตามที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา  ไดรับมอบหมายจาก      

รองอธิการบดฝีายวิชาการ  ใหดําเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการรับโอนนสิิต

นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๔๐  ใหสอดคลองกับพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยับูรพา            

พ.ศ.๒๕๕๐  นั้น  งานทะเบยีนและสถิตนิสิิตไดดําเนินการเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการรับโอนนิสิต 

  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติ  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  ขอ ๓  ขอใหเพิม่  คําวา  “วิทยาลัย”  เขาไปในความหมายของคําวาคณะดวย 

         (๑.๒)  ขอ ๔  ขอใหปรับขอความบรรทัดสุดทาย  จาก  “ทั้งนี้จะตองเปนการรับโอน 

      ในสาขาวชิาเดียวกันเทานั้น”  เปน  “ทั้งนี้จะตองเปนการรับโอนใน 

      สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวชิาทีเ่กี่ยวของ” 

         (๑.๓)  ขอ ๕  กับขอ ๙  ขอใหปรับขอความรวมเปนขอเดียว 

(๒)  นาํเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาตอไป 

 



 
 

-๘- 

๔.๒  ราง ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเขาศกึษาเพื่อรับปริญญาทีส่อง 
       ขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

           ตามทีง่านทะเบยีนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษา  ไดรับมอบหมายจาก      

รองอธิการบดฝีายวิชาการ  ใหดําเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเขาศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาที่สอง  ข้ันปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๒  ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยับูรพา         

พ.ศ.๒๕๕๐  นั้น  งานทะเบยีนและสถิตนิสิิตไดดําเนินการเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเขาศึกษา  

  เพื่อรับปริญญาที่สอง  ข้ันปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  ขอ ๓  ขอใหเพิม่  คําวา  “วิทยาลัย”  เขาไปในความหมายของคําวาคณะดวย 

         (๑.๒)  คําวานิสิต  ใหใชคําวา  “นิสิตนักศึกษา”  โดยใหสอดคลองกันทัง้ฉบับ 

         (๑.๓)  ขอความใน  ขอ ๘  ระยะเวลาที่ศึกษา  ขอใหปรับเปน  “นสิิตนักศึกษาทีเ่ขา 

     ศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองจะมีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาของ 

     หลักสูตรนัน้ ๆ” 

  (๒)  นาํเสนอกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๓  โครงการผลิตครูที่มศีักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ในการสอน  
       ระบบ ๒+๒+๑ โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอรทเทรินโคโลราโด 
       ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

          คณะศึกษาศาสตรไดเสนอโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ

ในการสอนระบบ  ๒+๒+๑  โดยความรวมมือกับมหาวทิยาลยันอรทเทิรนโคโลราโด  ประเทศสหรฐัอเมริกา   

        ในปจจุบนัการจัดการศึกษาในโรงเรียนสอง  (English Program)  และโรงเรียน

นานาชาติเปนทางเลือกหนึง่ที่มีนกัเรียนเลอืกเขาศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ซึง่ตามขอกาํหนดของ

กระทรวงศึกษาธิการนัน้  ไดระบุวา  ครูผูสอนในโรงเรียนดังกลาวอาจจะเปนครูชาวไทยหรือครูตางชาติที่มี

ความรูความสามารถในดานภาษา  ดานการสอน  และดานเนื้อหาเปนอยางด ี และมใีบประกอบวิชาชีพครู

ตามเกณฑที่กระทรวงศกึษาธิการและคุรุสภาไดกําหนดไว  จากการสํารวจเบื้องตนพบวา  โรงเรียนสอง

ภาษาหรือโรงเรียนนานาชาตไิมสามารถแสวงหาครูผูสอนชาวตางชาติทีม่ีความรูความสามารถในดานการ



 
 

-๙- 

สอนและดานเนื้อหาวิชาที่สอนได  ดังนัน้โรงเรียนบางแหงจงึตองการครูชาวไทยที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญ

ในเนื้อหาวิชาและสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษไดมาทดแทนครูตางชาติซึง่นับวันจะหาไดยากยิง่ขึ้น 

             มหาวทิยาลยันอรทเทิรนโคโลราโด  เปนมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงในดานการผลิตบัณฑิตทางดานศึกษาศาสตรในระดับปริญญาตรี  และระดับ

บัณฑิตศึกษา  และมีประสบการณในการจดัการเรียนการสอนแกนิสิตในสาขาวิชาดานวทิยาศาสตร  เคมี  

ชีววทิยา  ฟสิกส และภาษาอังกฤษเปนเวลานาน  รวมทัง้มีเครือขายโรงเรียนในการฝกประสบการณวิชาชพี

ที่หลากหลาย  การมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยแหงนี้จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการผลิตบัณฑิต

ทางดานศึกษาศาสตร 

           จากเหตผุลขางตน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา  ซึง่มีหนาที่ผลิตบัณฑิต 

ดานศึกษาศาสตร  จึงมีแนวคิดที่จะผลิตบณัฑิตรวมกับมหาวิทยาลยัเนอรทเทิรนโคโลราโด  โดยจดัเปน

โครงการ  ๒+๒+๑  กลาวคอื  เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชีพครู  และวิชาเอกบางรายวิชา       

ที่มหาวทิยาลยับูรพาเปนเวลา  ๒  ป  และไปเรียนวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยเนอรทเทรินโคโลราโด  เปนเวลา 

๒  ป  หลังจากนัน้จึงกลับมาฝกปฏิบัติการสอนในประเทศไทยเปนเวลา  ๑  ป  จงึสําเร็จการศึกษา  โดยจะ

รวมมือกนัผลติในสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส  สาขาวิชาการสอนเคมี  สาขาวิชาการสอนชวีวทิยา  และสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 

ในการสอน ระบบ ๒+๒+๑  โดยความรวมมือกับมหาวทิยาลัยนอรทเทรินโคโลราโด  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะศึกษาศาสตร  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการ ฯ   

       เสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  ขอ ๖.๕  ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  ขอ ๖.๕.๑  คาลงทะเบยีนเรียน  

     ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอใหคณะศึกษาศาสตรปรับใหเปนภาคเรียนละ   

     ๖๐,๐๐๐  บาท 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 
 
 



 
 

-๑๐- 

๔.๔  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิส 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

        ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  

๑.  เพื่อเปนการเพิ่มองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  เขาไปในหลักสตูร  เพื่อใหทนัสมัย

และทันตอเหตุการณในปจจุบัน 

  ๒.  เพื่อผลิตบคุลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและฮารดดิสก

ไดรฟ  ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดอุตสาหกรรมดังกลาวในปจจุบนั 

  ๓.  เนื่องจากภาควิชาฟสิกส มีความรวมมือระหวางศนูยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ  กับภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  บริษทั  Western  Digital  

  ๔.  ภาควิชาฟสิกสเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  สําหรับคณะวิทยาศาสตร 

เพื่อรวมผลักดนันกัศึกษาใหรับทุนสนับสนนุการวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ  โดยนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการจําเปนตองผานการเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ฮารดดิสกไดรฟและการบนัทึกขอมูล 

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา  คือ  

  ๓๐๑๓๐๒ เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟและการบันทึกขอมูล    ๒(๒-๐-๔) 

        Introduction to Recording and Hard Disk Drive Technology 

       อุปกรณบันทึกขอมูล พืน้ฐานเทคโนโลยีการบนัทกึขอมูล  คําศพัทพื้นฐาน 

เทคโนโลยีการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล การบันทึกขอมูลดวยสนามแมเหล็ก  สวนประกอบหลักการของ

ฮารดดิสกไดรฟ  พืน้ฐานขั้นตอนการประกอบฮารดดิสกไดรฟและการทดสอบ  การเขียนเซอรโว  และการ

ระบุตําแหนง  การทาํ  การจดัระเบียบและเชื่อมโยงการสงผานขอมูล  หัวบนัทกึประเภทตาง ๆ  การทดสอบ

หัวบนัทกึเบื้องตน  เทคโนโลยีการผลิตหวับันทกึและแผนบันทึกขอมูล  เทคโนโลยีฟลมบาง  ปจจัยสําคัญที่

สงผลถึงการผลิต  เชน  เทคโนโลยหีองสะอาด  ไฟฟาสถิต  การสงผานฮารดดิสก  แนวโนมเทคโนโลยีการ

บันทกึขอมูลในอนาคต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่               

๒๓  เมษายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

 

 

 



 
 

-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  และขอใหคณะวิทยาศาสตรกลับไปพิจารณาทบทวนนาํรายวิชา   

       ๓๐๑๓๐๒  เทคโนโลยฮีารดดิสกไดรฟและการบนัทึกขอมูล  มาบรรจุไวในทุกหลักสูตร 

       ของคณะวิทยาศาสตร  และพิจารณาทบทวนนํารายวิชาดงักลาวมาบรรจุไวในหมวดวิชา 

       เลือกเสรใีนทุกหลักสูตร 

  (๒)  นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๕  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเคมี  ฉบับป  พ.ศ.๒๕๔๙  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ 

๑.  เพื่อเปนการเพิ่มองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  เขาไปในหลักสตูร  เพื่อใหทนัสมัย

และทันตอเหตุการณในปจจุบัน 

  ๒.  เพื่อผลิตบคุลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและฮารดดิสก

ไดรฟ  ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดอุตสาหกรรมดังกลาวในปจจุบนั 

  ๓.  เนื่องจากภาควิชาเคม ีมีความรวมมอืระหวางศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ  กับภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  บริษทั Western Digital  

  ๔.  ภาควิชาเคมีเขารวมโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร  สําหรับคณะวิทยาศาสตร เพื่อ

รวมผลักดันนกัศึกษาใหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศนูยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ  โดยนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการจําเปนตองผานการเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ฮารดดิสกไดรฟและการบนัทึกขอมูล 

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา  คือ  

  ๓๐๑๓๐๒ เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟและการบันทึกขอมูล    ๒(๒-๐-๔) 

        Introduction to Recording and Hard Disk Drive Technology 

       อุปกรณบันทึกขอมูล  พืน้ฐานเทคโนโลยีการบนัทกึขอมูล  คําศพัทพื้นฐาน 

เทคโนโลยีการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล  การบนัทกึขอมูลดวยสนามแมเหล็ก  สวนประกอบหลักการของ

ฮารดดิสกไดรฟ  พืน้ฐานขั้นตอนการประกอบฮารดดิสกไดรฟและการทดสอบ  การเขียนเซอรโว  และการ

ระบุตําแหนง  การทาํ  การจดัระเบียบและเชื่อมโยงการสงผานขอมูล  หัวบนัทกึประเภทตาง ๆ  การทดสอบ



 
 

-๑๒- 

หัวบนัทกึเบื้องตน  เทคโนโลยีการผลิตหวับันทกึและแผนบันทึกขอมูล เทคโนโลยฟีลมบาง  ปจจัยสําคัญที่

สงผลถึงการผลิต  เชน  เทคโนโลยหีองสะอาด  ไฟฟาสถิต  การสงผานฮารดดิสก  แนวโนมเทคโนโลยีการ

บันทกึขอมูลในอนาคต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่                

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเคมี  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ   

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  และขอใหคณะวิทยาศาสตรกลับไปพิจารณาทบทวนนาํรายวิชา   

       ๓๐๑๓๐๒  เทคโนโลยฮีารดดิสกไดรฟและการบนัทึกขอมูล  มาบรรจุไวในทุกหลักสูตร 

       ของคณะวิทยาศาสตร  และพิจารณาทบทวนนํารายวิชาดงักลาวมาบรรจุไวในหมวดวิชา 

       เลือกเสรใีนทุกหลักสูตร 

  (๒)  นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๖  การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
       ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
       ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามแนวที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

           ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)                    

ในการประชมุคร้ังที่  ๙/๒๕๕๑  เมื่อวนัที่  ๒๔  กนัยายน  ๒๕๕๑  ไดมีมติเหน็ชอบประกาศ  ก.พ.อ.            

เร่ือง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  (ประธาน ก.พ.อ.)  ไดลงนามในประกาศ

ดังกลาวเรียบรอยแลว  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจงึขอยกเลิกมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  และไดสง

ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  เพือ่ใหมหาวทิยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ              

ตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗     

โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการ  ดังนี ้

 

 



 
 

-๑๓- 

  ๑.  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดออกขอบังคับแลวใหแจงให  ก.พ.อ.  ทราบดวย 

  ๒.  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจาก

วารสารที่มีกระบวนการกลัน่กรองโดยผูทรงคุณวุฒิ  (peer review)  กอนการเผยแพร  และไดรับการ

ยอมรับในวงวชิาการ  และแจงให  ก.พ.อ.  ทราบ  ตามตารางที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

  ๓.  ใหรายงานผลการดําเนนิการที่  ก.พ.อ.  กําหนดภายในเดือนมกราคมของทกุป 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจงึขอใหที่ประชุมพจิารณาแตงตั้งคณะทํางานจดัทํารางขอบังคับ

วาดวยการกาํหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                     

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ของมหาวทิยาลยับูรพา  ตามแนวที ่ ก.พ.อ.  กาํหนด  เพื่อเสนอ

มหาวิทยาลยัตามลําดับ  กอนเสนอ  ก.พ.อ.  ตอไป 

ทั้งนี้  องคประกอบคณะทํางานฯ  ควรประกอบดวย  ผูแทนคณบดีทัง้  ๓  สาขาวิชา     

และประธานสภาพนกังาน 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะทาํงานจัดทํารางขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานทาง 

  วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามแนวที ่ ก.พ.อ.  กําหนด 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  แตงตั้งคณะทาํงานจัดทํารางขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานทาง 

  วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ 

  ศาสตราจารยของมหาวทิยาลัยบูรพา  ดังนี ้

  ๑.  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ ประธานคณะทํางาน 

  ๒.  ประธานสภาพนกังาน คณะทํางาน 

  ๓.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณะทํางาน  

  ๔.  คณบดีคณะแพทยศาสตร คณะทํางาน 

  ๕.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณะทํางาน 

  ๖.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณะทํางาน 

  ๗.  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร คณะทํางาน 

  ๘.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร คณะทํางาน 

  ๙.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร คณะทํางาน 

  ๑๐. ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ คณะทํางานและเลขานกุาร  

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 



 
 

-๑๔- 

  ๑๑. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  ๑๒. นางสาวสุภาภรณ  คําเสียง คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๖/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันองัคารที ่ ๙  มถิุนายน  ๒๕๕๒  ณ  หองการเรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชัน้ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวทิยาลัยบูรพา    
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐

 

                                
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

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

           ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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