
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่5/2554 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 4.  ดร.นฤมล  ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
5.  ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
6.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
7.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   8.  ผศ.ดร.รัชณีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
9.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
10. รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย    กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
11. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม    กรรมการ 

   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 12. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 13. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล  (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 14. ดร. มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
15. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   16. ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   17. ดร.ศักดิ์ชาย   พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
19. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  21. อาจารย์สมาน  สรรพศรี    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  22. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

23. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

24. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

25. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

26. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

27. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

28. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
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29. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

30. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

31. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 32. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 33. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางสาวจันทร์พร สุดจ านงค์   กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 การทบทวนมติการรับรองปริญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

      สภาเภสัชกรรมได้ส่งหนังสือที่ สภ 01/01/189 เรื่อง การทบทวนมติการรับรอง
ปริญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามท่ีมหาวิทยาลัย
บูรพาได้ทักท้วงให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมทบทวนมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 191 (3/2554) เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพาส าหรับปีการศึกษา 2554 
นั้น สภาเภสัชกรรมยังยืนยันต่อผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่ายังไม่รับรองปริญญา
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ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 ซึ่งคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพายังแจ้งว่าท่านอธิการบดีรับทราบและได้แจ้งแก่นักศึกษาที่ได้รับตรงไว้
แล้ว และยินดีคืนเงินให้กับนักศึกษาต่อไป ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เนื่องจากสภา
เภสัชกรรมได้ให้การรับรองปริญญาแล้ว สภาเภสัชกรรมจึงให้หลักประกันว่านักศึกษารุ่นดังกล่าวจะ
สามารถขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เมื่อส าเร็จการศึกษา ส าหรับการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2553 นั้น สภาเภสัชกรรมได้หารือกับสถาบันและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษารุ่นดังกล่าว จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 

 

      ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ได้ด าเนินงานการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยจัดตั้งการฌาปนกิจสงคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่
สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและคู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งปกติจะรับ
ผู้สมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์เป็นสมาชิก 

     ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของส านักงาน ช.พ.ค. จึงเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส  
เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ สถานที่ส่วนกลางติดต่อที่ส านักงาน
คณะกรรมการ สกสค. หมายเลขโทรศัพท์ Call Center โทร 0 2288 4500 ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่
ส านักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด และสามารถ Down Load แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
www.otep.go.th ในการนี้ เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่มีอยู่ 
ทั่วประเทศได้รับทราบข่าวนี้อย่างทั่วถึง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4  รายงานผลแผนพัฒนาอาจารย์ในต าแหน่งทางวิชาการ 
 

        ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
ในต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2557) เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ และจะจัดการอบรม สัมมนา ตลอดจนติดตามประเมินผลอาจารย์ที่จะก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นั้น กองการเจ้าหน้าที่ขอ
รายงานผลแผนพัฒนาอาจารย์ในต าแหน่งทางวิชาการ (ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน) (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน และ
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 
       บัดนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
ได้รับการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ
ประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ  
47 ง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554 แล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ ส านักมาตรฐาน 
และประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี URL : 
http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog.htm (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog.htm
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1.6 การรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิ วุฒิบัตร สาขาเภสัชบ าบัด 
 

      สภาเภสัชกรรมได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิตาม
หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัช
บ าบัด และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อันเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม
และสมาชิกของวิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ 
พ.ศ. 2546 จึงมีประกาศให้การรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.7 การรับรองคุณวุฒิ 
 

      สภาเภสัชกรรมได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองวุฒิบัติแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ อันเป็น
ประโยชน์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมและสมาชิกของวิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย 
ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2554 ตามประกาศสภาเภสัชกรรมให้การรับรอง และ
ส านักงาน ก.พ. ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิดังกล่าวแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อผู้บริโภค  
 

          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้พัฒนา
เว็บไซต์ Thai University Information Network (TUIN) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งกลางในการน าเสนอข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส าหรับผู้บริโภค (นักเรียน ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจอ่ืน ๆ) ได้ใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 
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          โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการวิจัยระบบอุดมศึกษา  
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในขั้นต้นได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยน าร่อง 8 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อพัฒนา
โครงสร้างฐานข้อมูลและทดสอบเว็บไซต์ โดยในเว็บไซต์จะมีข้อมูล 6 กลุ่มให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ได้แก่
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลอาคาสถานที่ และข้อมูลงานวิจัย  
การจัดท าเว็บไซต์ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ต่อสังคม (University Accountability to Public) ซึ่งมีการด าเนินการอยู่หลายรูปแบบในต่างประเทศ 
เช่น เว็บไซต์ของ College Portraits (collegeportraits.org) เป็นต้น 
            บัดนี้ การจัดท าเว็บไซต์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันคลังสมองของชาติจึงขอเชิญ
มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเข้าร่วมในเครือข่ายข้อมูลอุดมศึกษาไทย (TUIN) ดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองต่อไป โดยติดต่อรายละเอียดได้ที่นักวิจัยของโครงการ คือ คุณกลย์ศักดิ์ ตั้งจิตติ
ปัญญา อีเมล์ kolasak.t@kuconsultant.com หรือผ่านทางสถาบันคลังสมอง ฯ คุณอมรา รสสุข 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 118 อีเมล์ amara@knit.or.th สถาบันคลังสมองของชาติ  
ก าหนดเปิดตัวเว็บไซต์ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.9 การเมินคุณภาพภายนอกรอบสองซ้ า 
 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า 
มหาวิทยาลัยบูรพาไม่ต้องเข้ารับการประเมินซ้ า ส าหรับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลการประเมิน “ไม่รับรอง”  
2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เนื่องจากระยะเวลาในการประเมินซ้ า และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยู่ใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

mailto:kolasak.t@kuconsultant.com%20หรือ
mailto:amara@knit.or.th%20สถาบัน
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2554  
       วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1 เงินสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นรายหัวของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
 

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมีมติ มอบให้คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ไปปรึกษาหารือกรณีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ส าหรับ
นิสิตเป็นรายหัว 300,000 บาท/คน/ปี แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการในครั้งต่อไป 
       ทั้งนี้ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ นัดประชุมปรึกษาหารือในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ส าหรับผลการประชุมจะแจ้งให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
  และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน  

พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมน้ าใจซายน์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์พิจารณาเสนอขอรับค่าใช้จ่าย 
   ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาบริการเพ่ิมเติมจาก 
   คณะแพทยศาสตร์ โดยค านวณตามต้นทุนในการจัดการเรียนการสอน 
2. ให้คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์เสนอขอรับการตัดโอนงบประมาณ 
   สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการจาก 
   คณะแพทยศาสตร์เป็นรายภาคการศึกษา 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ณ หน่วยสอน 
     ส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 

 

      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอเรื่อง ขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจและต้องการเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ 
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว และเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงขอ
เปิดรับนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) 
จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการเปิดด าเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มในสถานที่นอกที่ตั้งเดิม และขอใช้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
(หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี) ทั้งนี้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ให้เหตุผลว่า เนื่องจาก 
ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่บูรณาการ
องค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาในวิชาชีพเดียวกัน โดยการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้
ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรกับสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ 1. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   ส าหรับผู้บริหาร ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 

  2. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา และขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอ 
รายงานผลการตรวจประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง เพ่ือให้สภาวิชาการพิจารณา   
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554  
 
4.2 ขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
     ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

     วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอเรื่อง ขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เนื่องจากไม่ได้เปิดรับนิสิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-10- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

     วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ดังนี้ 

     1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
        1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 
        1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ 
             ภาคเอกชน  ฉบับปี พ.ศ. 2551 
        1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
             ฉบับ ปี พ.ศ. 2549 
        1.4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น        
              ฉบับปี พ.ศ.2544 
     2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ดังนี้ 
         2.1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี    
         2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หน่วยสอนโรงเรียนนานาชาติ บริติสโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐาน
ปัญญา (ศูนย์การศึกษาธนบุรี)  กรุงเทพฯ 

         2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น  3 (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์)  
กรุงเทพฯ    

         2.4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 หน่วยสอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

         2.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.พัทลุง)  
จังหวัดพัทลุง 
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           2.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หน่วยสอนอาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.ยะลา) 
           2.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้  
จ.ระนอง) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

4.4 การก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
     ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนา
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ 18 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบ ก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 

      1. ตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 และ สมศ. 16) 
“บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” 

      2. ตัวบ่งชี้ที่แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สมศ. 17) 
“เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน” 

      3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ านวน 2 ด้าน  (ตัวบ่งชี้ สมศ. 18) 
          3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
          3.2 ด้านการพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการ 
  ส่งเสริม ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.5 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
     ประจ าปีการศึกษา  2555 

 

       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง นั้น กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอ 
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก และปฏิทินการคัดเลือกฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  

   ประจ าปีการศึกษา 2555   
     1.1 องค์ประกอบในการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง   

        (1) คะแนน GPAX (5 ภาคเรียน)   20% 
        (2) คะแนน GAT/PAT  

  (ส าหรับครั้งที่ 2 เพ่ิมคะแนนวิชาสามัญ) 
  รวมแล้วไม่เกิน 5 รายวิชา   80% 

        (3) สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2. ร่างปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
    ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ ส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และ 
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนั้นคณะ ฯ จะด าเนินการคัดเลือกเอง 
 

4.6 ร่าง ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

     กองบริการการศึกษาขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เสนอเปิดหลักสูตรและปิดหลักสูตร พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. ขอให้ปรับแก้ข้อความใน ข้อ 5.6 วรรคสอง และปรับข้อความในข้อ 6.1.4 วรรคสอง  
     เป็น “ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพให้ด าเนินการตามระเบียบของ 

   สภาวชิาชีพนั้น” 
  2. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ฯ พิจารณาต่อไป 
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4.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการ 
 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 วาระท่ี 5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปและรายวิชาบริการ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

      1. ข้อ 1.1 ค่าหน่วยกิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ข้อ 1.4 กรณีการรับนิสิตเกิน
แผน (ระบุชื่อแผน) ทั้งนี้ ข้อ 1.1 ค่าสอนระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ให้คณะเจ้าของรหัส
เป็นผู้จ่ายค่าสอนให้แก่ผู้สอน 
        2. ให้แก้ไขข้อความในข้อ 1.5 ข้อความเดิม “ให้ด าเนินการตามข้อ 1- ข้อ 4 ตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป” แก้ไขเป็น “ให้ด าเนินการตามข้อ 1.1 และข้อ 1.4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป”  
        3. ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือพิจารณาทบทวน โดยขอให้
คณะกรรมการบริหารวิชาการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และน าผลการทบทวนที่ได้หารือต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
        4. ส าหรับมติ ข้อ 2 คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเสนอให้มีการตัดโอนเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากคณะศึกษาศาสตร์ในปีการศึกษา 2553 ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ตามจ านวนนิสิตสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ที่รับเกินแผนในรายวิชาแกนหลักสูตรร่วม และข้อ 3 คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอให้มีการ
ตัดโอนงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ประชุมฯ  
ให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
        ในการนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติ เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้ 
พิจารณาทบทวนมติดังกล่าว อีกครั้ง โดยให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้จัด workshop ส าหรับคณบดทีี่เกี่ยวข้อง18 คณะที่เปิดสอนระดับปริญาตรี  

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 903 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
โดยขอให้แต่ละคณะเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพิจารณา และขอให้เชิญ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
แล้วน าผลการพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
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4.8 ส่วนงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

     ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ส่วนงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ส าหรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ขณะนี้ก าลังด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบ) ดังนี้ 

     1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยให้ส่วนกลาง
เป็นผู้รับผิดชอบ 

     2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานให้ส่วนงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

     3. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง) ในการด าเนินการ
ประเมินระดับส่วนงานให้ส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ 

     4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินหน่วยสอนนอกท่ีตั้งให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ  
 

4.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
     ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2552 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ พบความ 
คลาดเคลื่อนของข้อความในข้อก าหนดการเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะเลือก (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือเวียนที่ ศธ 6619 /ว 0307 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2552 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
       ฉบับปี พ.ศ. 2552  

 

       คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 เพ่ือปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.11 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักระดับปริญญาโท (แผน ก) และ 
       ระดับปริญญาเอก 

 

             ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ และให้จัดท าเป็นประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

4.12 ขออนุมัติย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 

       วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ดังนี้ 

       1. หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพ ฯ 
ย้ายมาจากอาคารเสรีเซ็นเตอร์ เป็น อาคาร 21 ทาวเวอร์ 

       2. หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.พัทลุง) จังหวัดพัทลุง  
ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็น อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดพัทลุง 
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       3. หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง 
ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

จังหวัดระนอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
         ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้ให้ความเห็นชอบการย้าย 
หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพ ฯ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554     
         และได้ให้ความเห็นชอบการย้ายหน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษา
ภาคใต้ จ.พัทลุง) จังหวัดพัทลุง และหน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) 
จังหวัดระนองแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย และขอให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอ 
รายงานผลการตรวจประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งให้สภาวิชาการพิจารณา   
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 

4.13 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 กรุงเทพ ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน จ านวน 5 ท่าน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่  
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แต่เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจ านวน 2 ท่าน ระหว่างที่
มหาวิทยาลัยบูรพา ก าลังจะด าเนินการรายงานให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบ วิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ เพื่อให้
เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 6/2554 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2554 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

                   
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

    
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


