
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------------------ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย   ที่ปรึกษา 

 อธิการบดี 
 ๒.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๕.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๖.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๗.  ผศ.พิชาญ   สว่างวงศ์   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ๘.  อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๙.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๐. ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 



 
 

-๒- 

๑๒. ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 
 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 ๑๓. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๕. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๖. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๗. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๘. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๙. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๐. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒. อาจารย์สมาน สรรพศรี   กรรมการ 

 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๓. รศ.ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย   (แทน) กรรมการ 

    (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๒๔. ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรตัน์    กรรมการ 

  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๒๕. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๖. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 
  

 



 
 

-๓- 

๒๗. อาจารย์ชุติมา ทองดีเลิศ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๘. อาจารย์วัลลภ ศัพท์พันธุ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๙. ดร.บรรพต  วิรุณราช   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๓๐. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๓๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๓๒. นางเสริมศรี  สามารถกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
  ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ผศ.นวลศรี  เด่นวัฒนา   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  ๒. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  ๓.  อาจารย์อธิตา  โชคอนันต์รัตนา   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔- 

วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร 
         ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน 

 

         ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งหนังสือที่  ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๗๓๕   
เร่ือง  การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ในสาขาวิชาเดียวกัน  ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ทั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกันแล้วมีมติเห็นชอบการ
ก าหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกันเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันได้  เน่ืองจากหลักสูตรข้างต้นมีเน้ือหา
รายวิชาอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน  สอดคล้องและต่อเนื่องกัน  และเป็นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เช่นเดียวกัน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒  การรับนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาเข้าศึกษา 
          ในสถาบันสมทบ 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ท าหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาเข้าศึกษาในสถาบันสมทบ  ๒  แห่ง  ดังนี้ 

        ๑.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  รับไว้จ านวน  ๖  คน  (ชั้นปี ๑) 
        ๒.  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี  รับไว้จ านวน  ๓  คน  (ชั้นปี ๒) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 
 

-๕- 

๑.๓  แนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและ 
          สาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ 

 

        ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้ท าหนังสือแจ้งเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ  
ให้มีการขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ  หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  แล้วแต่กรณี  
จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งที่จะเปิดหลักสูตรวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะ 
ในสาขาต่าง ๆ  (บัญชีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ)  หรือสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว   
หากยังมิได้มีการขอรับรองสถาบันการศึกษาขอให้ด าเนินการยื่นค าร้องขอการรับรองสถาบันการศึกษา 
ที่ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  หรือสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  หรือติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าว  หากสถานศึกษามิได้มกีารรับรองสถาบันการศึกษา  จะมีผลท าให้นักศึกษา
ที่จบหลักสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสาขาที่ก าหนด  ไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/ ๒๕๕๓  
          วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

 

    ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ วันที ่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)  หน้า ๒  ล าดับที่ ๑๖  อาจารย์เสรี  ชิโนดม  เปลี่ยนจากคณบดคีณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
       เป็น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๒)  หน้า ๑๔  วาระที่ ๔.๑๐  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามกรอบ 
       มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  ขอให้ปรับแก้มติ  ข้อ (๑) จาก 
       “การเสนอหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ต้องมีการตรวจสอบ 
       จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”  เป็น  การเสนอหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีและ 
       บัณฑิตศึกษา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  พิจารณาให้เป็นไปตามกรอบ 
       มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

๓.๑  ยืนยันการขอปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเท่ียวและวิชาโทสังคมวิทยา 
 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลับไปพิจารณาทบทวน 
การขอปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยวและวิชาโทสังคมวิทยา  ภาควิชาสังคมวิทยา 
ได้พิจารณาทบทวน  นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  ยืนยันการปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา  
เพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  โดยน ารายวิชาต่าง ๆ  
ของวิชาโทไปบรรจุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  ๒.  นิสิตที่สนใจเกี่ยวกับสังคมวิทยาการท่องเที่ยวและสังคมวิทยา  สามารถเลือกเรียนเป็น
เลือกเสรีได้จากหลักสูตร  ทั้ง  ๒  หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒. น าเสนอกรรมการสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



 
 

-๗- 

  ๓.๒  รูปแบบการเขียนรหัสวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับ 
         ภาษาอังกฤษ 
 

         ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๓   
วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้พิจารณาเร่ือง  รูปแบบการเขียนรหัสวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  มีมติ  ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชาที่เป็นภาษาไทยให้ใช้เลขไทยในการพิมพ์
รหัสวิชา  และจ านวนหน่วยกิต  ส าหรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก 
ในการพิมพ์รหัสวิชา  และจ านวนหน่วยกิต 

         เน่ืองจากมีค าถามจากหลายคณะฯ  ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการพิจารณรูปแบบการเขียนรหัสวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

 

รายวิชาแบบที่ ๑ 
  ๒๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑      ๓(๓-๐-๖) 

 222101  English I      3(3-0-6) 
 

รายวิชาแบบที่ ๒ 
  222101  ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

   English I       
 

  ค าอธิบายรายวิชาแบบที่ ๑ 
  ๒๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑      ๓(๓-๐-๖) 

   ทักษะ ฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 222101  English I      3(3-0-6) 
   Introduction to general skills in listening, speaking, reading, and writing  
English with emphasis on vocabulary and basic structure to assist students achieve a practical 
command of the English language for efficient communication in daily life. 

 

  ค าอธิบายรายวิชาแบบที่ ๒ 
  222101  ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

   English I       
   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

-๘- 

   Introduction to general skills in listening, speaking, reading, and writing  
English with emphasis on vocabulary and basic structure to assist students achieve a practical 
command of the English language for efficient communication in daily life. 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารูปแบบการเขียนรหัสวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และค าอธิบายรายวิชา 
  ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

 ๑.  เห็นชอบ รูปแบบการเขียน รายวิชาแบบท่ี ๒ 
         222101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

   English I  
   ๒.  เห็นชอบ  รูปแบบการเขียน  ค าอธิบายรายวิชาแบบที่ ๒ 
         222101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

    English I       
   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Introduction to general skills in listening, speaking, reading, and writing  
English with emphasis on vocabulary and basic structure to assist students achieve a practical 
command of the English language for efficient communication in daily life. 

  ๓.  หลักสูตรขอให้ใช้ตัวเลขหัวข้อเป็นเลขอารบิก 
 
  ๓.๓  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนงานทะเบียนและสถิตินิสิต 
 

          งานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษา  ขอหารือ  เร่ือง  แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน  งานทะเบียนและสถิตินิสิตจะจัดการสอบกลางภาคเป็น ๒ สัปดาห์ในภาคต้นและ 
ภาคปลาย  โดยไม่จัดสัปดาห์ส าหรับสอนชดเชย  ขอให้การชดเชยอยู่ในดุลพินิจของคณบดี  เร่ิมตั้งแต่ภาคปลาย  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 

ตารางเปรียบเทียบ  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนงานทะเบียนและสถิตินิสิต 
 

 เดิม ใหม ่

ภาคต้น และภาคปลาย 
ภาคเรียนละ ๑๙ สัปดาห์ 

 สัปดาห์เรียน            ๑๕   สัปดาห์  
 สอบกลางภาค  ๑    สัปดาห์ 
 สอบปลายภาค  ๒  สัปดาห์  
 สัปดาห์สอนชดเชย   ๑   สัปดาห์ 

 สัปดาห์เรียน       ๑๕   สัปดาห์  
 สอบกลางภาค        ๒   สัปดาห์ 
 สอบปลายภาค       ๒   สัปดาห์ 
 การสอนชดเชยให้อยู่ในดุลพินิจ 
   ของคณบดี 

ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอน ๙-๑๐ สัปดาห์ 
(รวมการสอบ) 

- ไม่เปลี่ยนแปลง - 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้เร่ิมใช้ในภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
  ๒.  ส าหรับภาคต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ขอให้ใช้แบบเดิม  และมอบ 

      งานทะเบียนและสถิตินิสิต  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประสานงานการใช้ห้องสอบ 
      กับส่วนงานต่าง ๆ 

  ๓.  ในระยะยาวควรมีการวางแผนการจัดห้องเรียน/ห้องสอบ   
 

วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  ขอปรึกษาเพื่อขอเป็นสถาบันสมทบในการเปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับ 
         ปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

           คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้ส่งหนังสือที่  ศธ ๖๖๒๓/๐๔๗๑  เร่ือง   
ขอปรึกษาเพื่อขอเป็นสถาบันสมทบในการเปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย
บูรพา  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง 
แต่เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ  จึงควรหารือกับคณะฯ  ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  เพื่อร่วมกันดูแลในการสนับสนุนต่อไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
(๑)  ขอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับปริญญาตรี 
(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับความทับซ้อนในเร่ืองบทบาทของแต่ละวิชาชีพในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



 
 

-๑๐- 

๔.๒  จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

           ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
ได้ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ในส่วนของส่วนงานที่ไม่ได้มี
คณะกรรมการ  มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการพิจารณาให้ส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ได้จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตแต่ละส่วนงาน 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  ขอให้คณะฯ/วิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
  ๒. มหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้คณบดี  มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
 
  ๔.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

        ๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และความสามารถเกี่ยวกับการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
        ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และความสามารถในด้านกระบวนการและ

เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีมาตรฐาน  เพื่อให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 
        ๓.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์  ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่  

ก่อให้เกิดการต่อยอด  และมีการแบ่งปัน 
        ๔.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน  โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม 
        โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๘  หน่วยกิต 

         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ๓๐  หน่วยกิต 
         หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๒  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต  
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
     ท าสหกิจศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง 

         หมวดเลือกเสรี         ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



 
 

-๑๑- 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาการสารสนเทศ  ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ      
     เสนอแนะ  ดังนี้ 
     (๑.๑)  หน้า ๒๗  ขอให้ปรับแก้  รายวิชา  xxxxxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  (ส าหรับสายวิทยาศาสตร์)  ขอให้เลือกรายวิชามาใส่ในแผนการเรียน 
     (๑.๒)  หน้า  ๒๙  ขอให้ปรับแก้  รายวิชา  xxxxxx  กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์   
    ขอให้เลือกรายวิชามาใส่ในแผนการเรียน 
     (๑.๓)  หน้า  ๒๙  ขอให้ปรับแก้  ชื่อวิชาให้สอดคล้องกับรหัสวิชา  ๓๐๙๑๐๓   

       (๑.๔)  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       (๑.๕)  การรับเข้าศึกษา ให้เลือกรับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
       (๑.๖)  ขอให้ปรับวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

  จัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒   
  และขอให้เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ 

 
       (๑.๗)  รายวิชาสหกิจศึกษาขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา  ไม่น้อยกว่า xx ชั่วโมง เป็น   
      ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษา 

๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

  ๔.๔  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

           คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติ  ๔๐  คน  ภาคพิเศษ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาการสารสนเทศปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ 

        เสนอแนะ  ดังนี้ 
      (๑.๑)  ขอให้ปรับจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 

        (๑.๒)  ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ประหลักสูตร 
  ๒.  น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๒  
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  
๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   
๑.  เห็นชอบในหลักการ 

  ๒.  น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



 
 

-๑๓- 

๔.๖  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (BUU Test) 
 

          ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานที่เปิดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  จัดทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (BUU Test)  ให้กับนิสิตของส่วนงานนั้น ๆ  มหาวิทยาลัยเห็น
ควรให้พิจารณาจัดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (BUU Test)  ให้เป็นหน้าที่ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  
๑.  เห็นชอบในหลักการ  และมอบฝ่ายรับเข้า  กองบริการการศึกษา  ประสานงานกับ 
     ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการจัดสอบ 
๒.  เร่ิมด าเนินการจัดสอบภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 

๔.๗  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแก้ไข คือ  เปิดวิชาเอกเลือก   
เพื่อรองรับครูของวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล  ในราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และจะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ภายใต้
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานให้กับรัฐบาลกัมพูชา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปสู่วุฒิปริญญาตรี  โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุม
ในสาขาวิชาที่นักเรียนทุนพระราชทานสามารถเทียบโอนได้  จึงขอเพิ่มรายวิชาเลือก  จ านวน  ๑๘  รายวิชา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

มติ  ท ี่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา  

     และชื่อวิชาให้สอดคล้องกัน 
  ๒. น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



 
 

-๑๔- 

๔.๘  ร่างค าอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  
 

         ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย  และแผนยุทธศาสตร์  ให้เป็นประชาคมอาเซียน  
ในการน้ี  ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท าร่างค าอธิบายรายวิชา  ๑  รายวิชา  XXXXXX  อาเซียนศึกษา  (ASEAN 
Study)  จ านวน  ๒  หน่วยกิต  ๒(๒-๐-๔)  โดยมีค าอธิบายรายวิชา  ดังนี้ 
  

           ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
          การก าเนิดอาเซียน แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อก าหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือและ
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียน 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

๑. ร่างค าอธิบายรายวิชา 
๒. พิจารณาผู้จัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาดังกล่าว โดยฝ่ายวิชาการยินดีสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
 ๓.  รายวิชานี้ก าหนดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือก  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   
  ๑.  มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๒.  มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท าชื่อวิชา  รหัสวิชา  และค าอธิบายรายวิชา   
       โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาเลือก  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๓.  ด าเนินการเปิดรายวิชา  ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๓ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคารภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



 
 

-๑๕- 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และขอเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓  เป็น เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐  น. 
 
 

                  
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)              (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)  

                            นักวิชาการศึกษา                                    นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                     ผู้บันทึกการประชุม 
 

          
      (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

       หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   

          ผู้บันทึกการประชุม    
 

                 
                     (นายพิชิตร  มีพจนา)     (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) 
            ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


