
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 
วันอังคารที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ หองการเรียนการสอนทางไกล (๑๐๗) ชั้น ๑ สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

       อธิการบดี 

 ๒.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

  ๔.  ผศ.ดร.สหทัยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๕.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๖.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๗.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๘.  ศ.นพ.สมพล  พงศไทย   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 

๙.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๑๐. อาจารยอนุรัตน อนันทนาธร   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๑. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส 

 



 
 

-๒- 

๑๒. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

  ๑๓. อาจารยไพโรจน สวางไพร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๔. ผศ.ดร.วโิรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

  ๑๕. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

๑๖. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   กรรมการ 

    คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๗. อาจารยศักดิ์สิทธิ ์ กุลวงษ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๘. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ   กรรมการ 

    คณบดีวทิยาลัยนานาชาติ 

๑๙. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๒๐. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๑. ผศ.พิชาญ  สวางวงศ   กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๒. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒๔. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๖. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 



 
 

-๓- 

ผูลาประชมุ 
  ๑.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 
 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธุ  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒.  อาจารยศุภสิทธิ ์ เลิศบัวสิน  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

๓.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแชม   วิทยาลัยวิทยาการวจิัยและวิทยาการปญญา 

๔.  อาจารยชติาพร พิศลยบุตร โตะวิเศษกุล คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๕.  ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๕๐ น. 
 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ังของ 
       สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

           ตามทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม   

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๓๑  บญัญัติใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการสงเสริม  และกํากบั

ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สงเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกฬีาเพือ่

การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามที่

กฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือสวนราชการทีสั่งกัดกระทรวง 

  บัดนี้  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดรับการลงนามจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธกิาร  

เมื่อวันที ่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๒  และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูระหวางนําประกาศดังกลาว

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในการนีสํ้านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหทราบใน

เบื้องตน  และขอใหสถาบนัอุดมศึกษาดําเนินการเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งใหสอดคลองตาม

ประกาศกระทรวง ฯ  ดงักลาว  เพื่อผดุงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

สืบไป  ทัง้นี้  เมื่อไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจง

ใหทราบอกีครั้ง  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 

 



 
 

-๔- 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒  ปริญญากิตติมศกัดิ ์
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                  

แจงใหที่ประชุมทราบวา  สภามหาวทิยาลัยมีมติให  คณะ/วทิยาลัย  และหนวยงานอื่นที่เทียบเทา 

ที่เสนอปริญญากิตติมศักดิ์  กลั่นกรองผูที่ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ผานกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย  

แลวเสนอใหสภามหาวทิยาลัยพิจารณา  ภายในวนัที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓  หลกัสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                

แจงใหที่ประชุมทราบวา  สกอ.  แจงวาการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีไมอยูในอาํนาจหนาที่

ที่  สกอ.  จะรับรองหลักสูตร  ดังนัน้  สกอ. จึงไดจัดสงเอกสารหลกัสูตรไปยังสํานักงาน  ก.พ.  พิจารณา

รับรองคุณวุฒิ  และเมื่อสํานกังาน  ก.พ.  ดําเนนิการแลว  สกอ.  จะแจงใหมหาวทิยาลัยบูรพาทราบตอไป 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔  การปรบัปรุงหลักสตูรใหม 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                

แจงใหที่ประชุมทราบวา  การปรับปรุงหลักสูตรใหมในปการศึกษา  ๒๕๕๓  ขอใหคณะ/วทิยาลัย   

ปรับใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  ที่  สกอ.  กําหนด  ทั้งนี้มหาวทิยาลยั

ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏบิัติการเกี่ยวกบัการจัดทาํหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  (TQF)  ๔  คร้ัง  ดังนี้  ครั้งที่ ๑  วนัที่  ๑๑  มถิุนายน  ๒๕๕๒  คร้ังที่ ๒  วันที่  ๒๕  

มิถุนายน  ๒๕๕๒  คร้ังที่ ๓  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  และครั้งที่ ๔  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 



 
 

-๕- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๕  สํานกังานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส  
       คนพกิาร และผูสงูอาย ุ
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ                

แจงใหที่ประชุมทราบวา  สํานักงานสงเสรมิสวัสดิภาพและพิทกัษเด็กเยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  

และผูสูงอาย ุ ขอใหมหาวทิยาจัดทาํหลกัสูตรที่เกี่ยวกับการปราบปรามการคามนุษย  ทั้งนี้มหาวทิยาลยั 

ไดทําหนังสือถงึคณะที่เกี่ยวของ  ๒  คณะ  คือ  คณะรฐัศาสตรและนิติศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

๓.๑  การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยบรูพา 
 

           ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศกระทรวงศกึษาธิการวา

ดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๒  รายละเอียดดังแนบแลว  



 
 

-๖- 

ซึ่งในขอ ๘  ระบุวา  “ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนและใหความเหน็ชอบการจัด

การศึกษานอกสถานที่ตัง้กอนวนัที ่ ประกาศกระทรวงฉบับนี้ใชบังคบัตามแนวปฏิบัติขางตนและแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวนั  นบัแตที่ประกาศกระทรวงนี้ใชบังคับเพื่อเสนอตอ

สาธารณชนตอไป”  

         ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดทําหนงัสือขอใหคณะ/วิทยาลัย  ที่มกีารเปดสอนในหนวยสอน

นอกมหาวิทยาลัยจัดทาํรายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอ ๔  และขอ ๕  ตามแบบฟอรมที่แนบ  โดยจดัสงให

มหาวิทยาลยั  ทีง่านพฒันาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา  ภายในวนัที่  ๑๕  มิถนุายน  

๒๕๕๒  เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการสภาวชิาการ  และสภามหาวทิยาลัยเพี่อพจิารณาใหความเหน็ชอบ

ตอไป   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และมอบใหฝายเลขานกุารจัดทาํคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

หนวยสอนนอกมหาวทิยาลยั  ดงันี ้

คณะวิศวกรรมศาสตร 

๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร   ประธาน 

๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

๓.  คณบดีคณะโลจิสติกส   กรรมการและเลขานุการ 

คณะการจัดการและการทองเทีย่ว 

๑.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธาน 

๒.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 

๓.  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร  

 ๑.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ประธาน 

 ๒.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร  กรรมการ 

 ๓.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการและเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

 ๑.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ประธาน 

 ๒.  คณบดีคณะวิศวกรรมาสตร   กรรมการ 

 ๓.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการและเลขานุการ 



 
 

-๗- 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 ๑.  รองอธกิารบดีฝายบัณฑติศึกษา ประธาน 

 ๒.  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการทางปญญา กรรมการ 

 ๓.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ  ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ 

วิทยาลัยพาณชิยศาสร   

 ๑.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     ประธาน 

 ๒.  คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร    กรรมการ 

 ๓.  คณบดีคณะโลจิสติกส     กรรมการและเลขานุการ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   

 ๑.  คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร    ประธาน 

 ๒.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ  ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล กรรมการ 

 ๓.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     กรรมการและเลขานุการ 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

        ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครือ่งกล  หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เพื่อปรับปรุง

รายวิชาและเนื้อหาตาง ๆ  ใหเปนไปตามคําแนะนําของหนวยงานที่รับบัณฑิตเขาทาํงาน  และเพือ่ให

สอดคลองกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรบัเปลี่ยนขอบังคับขององคกรวิชาชพี  อีกทัง้ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และนโยบายทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยบรูพา  โดยใหปรับเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวศิวกรรมศาสตร  อีก  

๑.  รายวิชา  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเพื่อเทียบปริญญา  

ประกาศนยีบตัรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 

 

 

 

   



 
 

-๘- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๙ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    ๓๑ หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา ๑๑๒ หนวยกิต 

   - วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ๒๑  

   - วิชาพืน้ฐานวิศวกรรม     ๙ 

   - วิชาเฉพาะบงัคับ  ๗๔ 

   - วิชาเฉพาะเลือก     ๘ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      ๖ หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการฝายจัดการคณะ ฯ  ในการประชมุคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒   
เมื่อวันที ่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  

(๒)  นาํเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพจิารณาตอไป 

 
๔.๒  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

           ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เพื่อปรับปรุงรายวิชา

และเนื้อหาตาง ๆ  ใหเปนไปตามคําแนะนาํของหนวยงานที่รับบัณฑิตเขาทํางาน  และเพื่อใหสอดคลองกับ

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรบัเปลี่ยนขอบังคับขององคกรวิชาชพี  อีกทัง้ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และนโยบายทางวชิาการของ 

มหาวิทยาลยับูรพา  โดยใหปรับเพิ่มรายวชิาปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกรรมศาสตร  อีก ๑  รายวิชา  

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาเพือ่เทียบปริญญา  ประกาศนียบัตรและ

วุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ. ๒๕๔๔   

 

 



 
 

-๙- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๘ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    ๓๑ หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา ๑๑๑ หนวยกิต 

   - วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ๒๑  

   - วิชาพืน้ฐานวิศวกรรม     ๙ 

   - วิชาเฉพาะบงัคับ  ๕๔ 

   - วิชาเฉพาะเลือก  ๒๗ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      ๖ หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการฝายจัดการคณะ ฯ  ในการประชมุคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  
เมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นาํเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพจิารณาตอไป 

 
๔.๓  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

          ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เพื่อปรับปรุงรายวิชา

และเนื้อหาตาง ๆ  ใหเปนไปตามคําแนะนาํของหนวยงานที่รับบัณฑิตเขาทํางาน  และเพื่อใหสอดคลองกับ

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรบัเปลี่ยนขอบังคับขององคกรวิชาชพี  อีกทัง้ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และนโยบายทางวชิาการของ 

มหาวิทยาลยับูรพา  โดยใหปรับเพิ่มรายวชิาปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกรรมศาสตร  อีก ๑  รายวิชา 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาเพือ่เทียบปริญญา  ประกาศนียบัตรและ

วุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๔   

 

 



 
 

-๑๐- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๙ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    ๓๑ หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา ๑๑๒ หนวยกิต 

   - วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ๒๑  

   - วิชาพืน้ฐานวิศวกรรม     ๙ 

   - วิชาเฉพาะบงัคับ  ๗๒ 

   - วิชาเฉพาะเลือก  ๑๐ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      ๖ หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการฝายจัดการคณะ ฯ  ในการประชมุคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

(๒)  นาํเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพจิารณาตอไป 
 
๔.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

         ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ  หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เพื่อปรับปรุง

รายวิชาและเนื้อหาตาง ๆ  ใหเปนไปตามคําแนะนําของหนวยงานที่รับบัณฑิตเขาทาํงาน  และเพือ่ให

สอดคลองกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรบัเปลี่ยนขอบังคับขององคกรวิชาชพี  อีกทัง้ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และนโยบายทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยบรูพา  โดยใหปรับเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวศิวกรรมศาสตร   

อีก  ๑  รายวิชา  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเพื่อเทยีบปริญญา  

ประกาศนยีบตัรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ. ๒๕๔๔   

 

 



 
 

-๑๑- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    ๓๑ หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา ๑๑๓ หนวยกิต 

   - วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ๒๑  

   - วิชาพืน้ฐานวิศวกรรม     ๙ 

   - วิชาเฉพาะบงัคับ  ๗๒ 

   - วิชาเฉพาะเลือก  ๑๑ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      ๖ หนวยกิต 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการฝายจัดการคณะ ฯ  ในการประชมุคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  
เมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นาํเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพจิารณาตอไป 

 
๔.๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

          ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเคม ี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เพือ่ปรับปรุงรายวิชาและ

เนื้อหาตาง ๆ  ใหเปนไปตามคําแนะนําของหนวยงานที่รับบัณฑิตเขาทาํงาน  และเพือ่ใหสอดคลองกับการ

พัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนขอบังคับขององคกรวิชาชีพ  อีกทัง้ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และนโยบายทางวชิาการของ 

มหาวิทยาลยับูรพา  โดยใหปรับเพิ่มรายวชิาปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกรรมศาสตร  อีก  ๑  รายวิชา 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหลักสตูรและสถาบันการศึกษาเพือ่เทียบปริญญา  ประกาศนียบัตรและ

วุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ. ๒๕๔๔   

 

 



 
 

-๑๒- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๕ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    ๓๑ หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา ๑๐๘ หนวยกิต 

   - วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ๒๑  

   - วิชาพืน้ฐานวิศวกรรม     ๙ 

   - วิชาเฉพาะบงัคับ  ๕๘ 

   - วิชาเฉพาะเลือก  ๒๐ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      ๖ หนวยกิต 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการฝายจัดการคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๓/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๖  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

           ดวยคณะวิทยาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาคณิตศาสตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยมเีหตุผลในการปรบัปรุงแกไข  คอื  
๑.  เพื่อเปนการเพิ่มองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  เขาไปในหลักสตูร  เพื่อใหทนัสมัย

และทันตอเหตุการณในปจจุบัน 
  ๒.  เพื่อผลิตบคุลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและฮารดดิสก

ไดรฟ  ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดอุตสาหกรรมดังกลาวในปจจุบนั 
  ๓.  เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร  มีความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  กบัภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  บริษทั Western Digital  

 

 



 
 

-๑๓- 

  ๔.  ภาควิชาคณิตศาสตรเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  สําหรับคณะ

วิทยาศาสตร  เพื่อรวมผลักดนันกัศึกษาใหรับทุนสนับสนนุการวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ  โดยนกัศึกษาที่จะเขารวมโครงการจําเปนตองผานการเรียนในรายวิชาเกีย่วกบั

เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟและการบนัทึกขอมูล 
  สาระในการปรับปรุงแกไข  เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา  คือ  
  ๓๐๑๓๐๒ เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟและการบันทึกขอมูล    ๒(๒-๐-๔) 

        Introduction to Recording and Hard Disk Drive Technology 

        บุรพวา : ๓๐๓๑๐๑ และ ๓๐๘๑๐๐ หรือ ๓๐๓๑๐๑ และ ๓๐๘๑๑๐ 

       อุปกรณบันทึกขอมูล  พืน้ฐานเทคโนโลยีการบนัทกึขอมูล คําศัพทพื้นฐาน 

เทคโนโลยีการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล  การบนัทกึขอมูลดวยสนามแมเหล็ก  สวนประกอบหลักการของ

ฮารดดิสกไดรฟ  พืน้ฐานขั้นตอนการประกอบฮารดดิสกไดรฟและการทดสอบ  การเขียนเซอรโว  และการ

ระบุตําแหนง  การทาํ  การจดัระเบียบและเชื่อมโยงการสงผานขอมูล  หัวบนัทกึประเภทตาง ๆ  การทดสอบ

หัวบนัทกึเบื้องตน  เทคโนโลยีการผลิตหวับันทกึและแผนบันทึกขอมูล  เทคโนโลยีฟลมบาง  ปจจัยสําคัญที่

สงผลถึงการผลิต  แนวโนมเทคโนโลยีการบันทกึขอมูลในอนาคต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๒   
เมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๗  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
       สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

           ดวยคณะวิทยาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  
๑.  เพื่อเปนการเพิ่มองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  เขาไปในหลักสตูร  เพื่อใหทนัสมัย

และทันตอเหตุการณในปจจุบัน 
 



 
 

-๑๔- 

  ๒.  เพื่อผลิตบคุลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและฮารดดิสก

ไดรฟ  ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดอุตสาหกรรมดังกลาวในปจจุบนั 
  ๓.  เนื่องจากภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอรมีความรวมมือระหวางศนูยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  กบัภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  บริษทั Western Digital  

  ๔.  ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอรเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร  สําหรบั

คณะวิทยาศาสตร  เพื่อรวมผลักดันนกัศึกษาใหรับทุนสนับสนนุการวจิัยจากศนูยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  โดยนักศึกษาทีจ่ะเขารวมโครงการจาํเปนตองผานการเรยีนในรายวชิาเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟและการบนัทึกขอมูล 
  สาระในการปรับปรุงแกไข  เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา  คือ  
  ๓๐๑๓๐๒ เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟและการบันทึกขอมูล    ๒(๒-๐-๔) 

        Introduction to Recording and Hard Disk Drive Technology 

        บุรพวา : ๓๐๓๑๐๑ และ ๓๐๘๑๐๐ หรือ ๓๐๓๑๐๑ และ ๓๐๘๑๑๐ 

       อุปกรณบันทึกขอมูล พืน้ฐานเทคโนโลยีการบนัทกึขอมูล  คําศพัทพื้นฐาน 

เทคโนโลยีการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล  การบนัทกึขอมูลดวยสนามแมเหล็ก  สวนประกอบหลักการของ

ฮารดดิสกไดรฟ  พืน้ฐานขั้นตอนการประกอบฮารดดิสกไดรฟและการทดสอบ  การเขียนเซอรโว  และการ

ระบุตําแหนง  การทาํ  การจดัระเบียบและเชื่อมโยงการสงผานขอมูล  หัวบนัทกึประเภทตาง ๆ  การทดสอบ

หัวบนัทกึเบื้องตน  เทคโนโลยีการผลิตหวับันทกึและแผนบันทึกขอมูล  เทคโนโลยีฟลมบาง  ปจจัยสําคัญที่

สงผลถึงการผลิต  แนวโนมเทคโนโลยีการบันทกึขอมูลในอนาคต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๒  
เมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 

 

 

 



 
 

-๑๕- 

๔.๘  การขอจบการศึกษาและขอรับปรญิญาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

            ตามทีน่ิสิตปริญญาโท  ภาคพิเศษ  หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  ไดเคยคัดคานการยายคณะ ฯ  เมื่อภาควิชาบริหารธุรกิจยกระดับ

เปนคณะใหมในชื่อ  คณะการจัดการและการทองเทีย่ว  ขณะนี้มนีิสิตจํานวน  ๒๓  คน  ที่ยนืยนัจะขอจบ

การศึกษาและรับปริญญาของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยอางเหตุผล  ดังนี ้
  ๑.  เร่ิมสมัครเรียนไดสมัครเรียนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๒.  ชื่อคณะใหม  “คณะการจัดการและการทองเที่ยว”  หากมองผวิเผนิแลวจะเปนคณะที่

ศึกษาเกีย่วกับการทองเทีย่ว  ซึ่งอาจทาํใหฝายบุคคลเขาใจผิดและไมสนใจใบสมัครงาน 

  ๓.  เนื่องจากในตลาดแรงงาน บริษทัตาง ๆ  ยงัไมรูวา  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

ภายใตคณะการจัดการและการทองเทีย่ว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  ขอใหคณบดีคณะการจดัการและการทองเที่ยวยนืยนัการจบการศกึษาเปน 

       คณะการจัดการและการทองเที่ยว   

(๒)  หากนิสิตคนใดตองการใหออกใบรับรองให    ขอใหคณบดีคณะการจัดการ 

       และการทองเที่ยวทาํความเขาใจกับนิสิต  และออกใบรับรองใหวาคณะการจดัการ 

       และการทองเที่ยวเคยอยูในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  ปจจุบนัไดรับ 

       การยกฐานะเปนคณะการจัดการและการทองเที่ยว  ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี   
 

๔.๙  การจัดแผนการศกึษารายวิชาศกึษาทัว่ไป 
 

           ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดขอขอมูลเกี่ยวกับการจัดแผนการ

ศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อใหภาควิชาสามารถจัดแผนการเรียนในแต

ละหลักสูตรไดนั้น  ในการนี้  ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)  ได  ราง  

แผนการจัดตารางสอนรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามภาคเรียนและคณะ  (รายละเอียดดัง

เอกสารที่แนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหแตละคณะ ฯ  จัดทาํแผนการเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

ที่ตองการแลวจัดสงใหงานทะเบียนและสถติินิสิต  กองบริการการศึกษา  ภายในวันที ่  

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 



 
 

-๑๖- 

  ๔.๑๐  ปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา EN500 (Reading) 
 

             ตามทีภ่าควิชาภาษาตะวนัตก  ไดรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชา  

EN500  (Reading)  ใหกับนิสิตในระดับปริญญาโท  นัน้  ในปจจุบนัพบวาไดเกิดปญหาตอไปนี ้ คือ 

  ๑.  มหีลายหนวยงานภายในมหาวทิยาลยับูรพาที่เปดสอนวิชา  EN500  (Reading)   

โดยไมผานภาควิชา  เชน  วทิยาลยัพาณิชยศาสตร  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  และโครงการศึกษา

นานาชาติ  คณะศึกษาศาสตร  ทาํใหไมสามารถกําหนดเกณฑในการออกผลการเรียนที่เทาเทยีมกัน   

ทําใหขาดมาตรฐาน 

  ๒.  วทิยาลยัพาณิชยศาสตร  และวทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ  ไดติดตออาจารยจากภาควิชา

ภาษาตะวันตกไปสอนนิสิตเปนการสวนตวั  และทาํการเปดรายวิชาดังกลาวตามความสะดวก  ทาํใหไม

สามารถควบคุมได  คณาจารยบางทานขาดความมีจิตวิญญาณของนักวชิาการ  ใชความสัมพนัธสวนตวั  

ติดตอขอสอนรายวิชานี ้ และไมมีการนับภาระงานรวมกับวิชาที่คณาจารยสอนใหคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรและคณะอื่น ๆ  ที่มีจาํนวนคนละ  ๒๑  หนวยกิตตอสัปดาหแลว  ดังนั้นจึงทาํใหคณาจารยใน

ภาควิชาภาษาตะวนัตกที่ไปสอนใหวิทยาลัยพาณิชยศาสตร  และวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ  สอนได

มากกวา  ๒๑  ชั่วโมงตอสัปดาห  ซึง่เปนการผิดระเบียบ  และเปนการเอาเปรียบคณาจารยคนอื่น ๆ  ทัง้ ๆ  

ที่ทัง้สองหนวยงานนั้นเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  ๓.  เกณฑในการสอบ  Buu Test  ที่กําหนดใหนิสิตตองสอบไดรอยละ  ๘๐  กับ  เกณฑ

การเรียน  EN500  (Reading)  ที่ตั้งไวที่รอยละ  ๕๐  ไดผลการเรียน  S  นั้น  ไมไดแสดงถึงความสัมพันธที่

นาเชื่อถือระหวางการสอบ  Buu Test  และการเรียน  EN500  (Reading)  เนื่องจากมีนิสิตจาํนวนหลายคน

ที่ไดคะแนนจากการสอบต่ํา  แตสามารถเรียนวิชา  EN500  (Reading)  ผานอยางงายดาย  จึงควรมีการ

ทบทวนนโยบายในประเด็นของภาษาองักฤษในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  การเชิญอาจารยภาควชิาภาษาตะวนัตกไปสอนวชิา  EN500 (Reading)  ตองจาย 

       ในอัตรา  ๖๐๐  บาทตอชั่วโมง  เทากบัหนวยงานอืน่ที่จายตามมติของคณะกรรมการ 

       ประจําบณัฑิต 

  (๒)  การจางอาจารยภาควิชาภาษาตะวนัตกไปสอนวิชา  EN500 (Reading)  ขอใหเสนอเรื่อง 

         ผานหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  (๓)  ถาเปนอาจารยภายนอกมหาวทิยาลยัมาสอน  จายตามอัตราทีม่หาวิทยาลยักําหนด 

  (๔)  สําหรับเกณฑในการสอบ  BUU Test  ใหคณะกรรมการประจําบณัฑิตเปนผูพจิารณาเกณฑ 



 
 

-๑๗- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๗/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันองัคารที ่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ณ  หองการเรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชัน้ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวทิยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐

 

                              
  (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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