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ผูเขาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๔.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภยัภูเบศร 
   ๕.  อาจารยวศิน  ยุวนะเตมีย   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๖.  อาจารยสมจิตร พึ่งวงศสําราญ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
๗.  นพ.ทวีลาภ  ต๊ันสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
๘.  ผศ.ดร.วิบูลย  วัฒนาธร   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
๙.  ผศ.ดร.วัชราภรณ เข่ือนแกว   กรรมการ 

 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๑๐. ผศ.ดวงกมล อุนจิตติ     (แทน) กรรมการ 
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๑๒. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 
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๑๘. อาจารยสมาน สรรพศรี   กรรมการ 
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  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
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๒๒. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๓. อาจารยอภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 
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  นักวิชาการศึกษา 
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   นักวิชาการศึกษา 
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ผูลาประชุม 
  ๑.  อธิการบดี 
  ๒.  คณบดีคณะการจัดการและการทองเท่ียว 
 ๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๕.  คณบดวีิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๖.  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  น. 
 
วาระท่ี ๑  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
  ๑.๑  จํานวนนิสิตท่ีมารายงานตัวระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ๔ ป  ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

        ตามท่ีงานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษา  ไดรับรายงานตัวนิสิต 
ภาคพิเศษ ๔ ป  ปการศึกษา ๒๕๕๓  มีนิสิตมารายงานตัวท้ังส้ิน  จํานวน ๑,๙๖๕  คน  (รายละเอียดดัง 
เอกสารท่ีแนบ)  ท้ังนี้เพื่อประกอบการพจิารณาแจงจํานวนผูผานการคัดเลือกในคร้ังท่ี ๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒  กิจกรรมสถานศึกษา  ๓  ด ี
 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ)  ขอความรวมมือ 
คณบดีทุกคณะฯ/วิทยาลัย  ในการสงตัวแทนนิสิตสวนงานละ  ๓๕  คน  และบุคลากร  ๕  คน  มารวมงาน
กิจกรรมสถานศึกษา  ๓  ดี  ท่ีจะจดัข้ึนในวันศุกรท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ต้ังแตเวลา  ๑๒.๓๐  น   
โดยเร่ิมต้ังขบวนท่ีกองกิจการนิสิต 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ 
         วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

 

          ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๓  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๓  ใหท่ีประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๓ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอใหปรับแกมติ  วาระท่ี ๔.๘  ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ   
  ของรายวิชา  ๒๘๑๔๒๕  เร่ืองปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓(๒-๒-๕)  

จาก  Currented Topics in Agricultural Biotechnology เปน Current Topics in Agricultural  
Biotechnology   

 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
   

  - ไมมี - 
 
วาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
        ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

           ดวยคณะสหเวชศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข  คือ  รายวชิา  
๓๐๑๔๙๓  ฝกงาน  ๒(๐-๔-๒)  เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตร  ซ่ึงเปนรหัสวิชาของคณะวิทยาศาสตร  แต
โดยทางปฏิบัติแลว  คณะสหเวชศาสตรเปนผูรับผิดชอบติดตามเกีย่วกับการฝกงานของนิสิต  ในการนี้จึง
จําเปนตองเปล่ียนแปลงรายวิชาดังกลาว  ดังนี ้
  เดิม  รายวิชา  ๓๐๑๔๙๓  ฝกงาน     ๒(๐-๔-๒) 
                 Professional Training 
                 ใหมีการฝกงานในสถานประกอบการท่ีมีการจัดการอยางมีระบบ
ไมนอยกวา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
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  แกไขเปน     ๓๑๗๔๘๗  การฝกงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ๒(๐-๔-๒) 
                 Professional Training in Medical Sciences 
                 การฝกงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทยในหนวยงานท่ีเปน
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสรางความรูดานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  ๒๐๐  ชั่วโมง  (รายละเอียดดัง
เอกสารท่ีแนบ) 

ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  ตามหนังสือเลขท่ี  
ศธ. ๖๖๒๒/๒๓๕ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้

(๑)  เห็นชอบในหลักการ 
(๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 
๔.๒.  การเปล่ียนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
 

          คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรไดเสนอการเปล่ียนแปลงช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๒  สาขาวิชา  ดังนี ้
  ๑.  หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
  ๒. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ (ภาคบณัฑิต)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี   
๒๒  เมษายน  ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้
(๑)  เห็นชอบในหลักการ 
(๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
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๔.๓  การสํารองท่ีนั่งรายวิชาของนิสิตภาคพิเศษ 
 

        ตามท่ีงานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษา  ไดประชุมจัดตารางสอน
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  งานทะเบียนและสถิตินิสิตรับผิดชอบจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
และคณะฯจัดตารางสอนรายวิชาเฉพาะ  วชิาเอก  วิชาเลือกเสรี  ในแตละภาคเรียนนัน้  เนื่องจากปจจุบัน
นิสิตภาคพิเศษมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  และในการเพ่ิม – ถอน รายวิชาเฉพาะ  วิชาเอก  และวิชาเลือกเสรี  
ของแตละคณะ  นิสิตจะตองดําเนนิการตามข้ันตอนในใบเพ่ิม-ถอน คือ  

๑. รายวิชาท่ีเพิม่จะตองมีลายเซ็นอาจารยผูสอน 
๒. ไปสํารองท่ีนั่งท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
๓.  ทําการลงทะเบียนในอินเทอรเน็ตภายในวันท่ีกําหนด 
๔.  คืนใบเพิ่ม-ถอนท่ีงานทะเบียนและสถิตินิสิต 
ปญหาท่ีพบ คือ มีนิสิตลงทะเบียนเพิ่มในบางรายวิชาเปนจํานวนมาก เชน วิชาภาษาอังกฤษ 

ในการสํารองท่ีนั่งแตละรายวิชานั้น  เจาหนาท่ีของแตละคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด  จะดําเนินการสํารอง 
ท่ีนั่งในระบบใหนิสิตแตละคน  โดยดูจากลายเซ็นของอาจารยผูสอน 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

๑.  การสํารองท่ีนั่งรายวิชาเฉพาะ วิชาเอก วชิาเลือกเสรี  เจาหนาท่ีคณะท่ีรายวิชานัน้สังกัด   
      ดําเนินการสํารองท่ีนั่งของนิสิตภาคปกติ  แตนิสิตภาคพิเศษเจาหนาท่ีของคณะท่ีขอเปด 
      รายวิชาเปนผูสํารองท่ีนั่ง 

  ๒.  ควรจํากัดจํานวนรับนิสิตในแตละรายวิชา เม่ือมีการเพิ่ม- ถอน  และแจงนักวิชาการศึกษาทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ  การสํารองท่ีนั่งรายวิชาของนิสิตภาคพิเศษ  โดยขอให 
  ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะฯ ท่ีรายวิชานัน้สังกดั 

    2. นิสิตภาคพิเศษ (มีความประสงคจะเพิม่รายวิชา) 

    3. นักวิชาการศึกษาคณะฯ ท่ีขอเปดรายวชิา สํารองท่ีนั่งเพิ่ม 

    4. ทําใบเพิม่-ถอน  ใหอาจารยผูสอนอนุญาต 

    5. ใหนกัวิชาการศึกษาคณะฯ ท่ีขอเปดรายวิชาเปดระบบขยายจํานวนรับ 

6. ลงทะเบียนเพิ่มได 



 
 

-๗-

วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  วันอังคารท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ หองประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๕  น. 
 

                                  
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ) 

นักวิชาการศึกษา                   นักวชิาการศึกษา 

           ผูบันทึกการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 
 

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

           ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา       รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


