
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่6/2554 
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 3.  ดร.นฤมล  ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
4.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
5.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

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

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   7.  รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
8.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
9. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า     (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 10. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 11. อาจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 12. เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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   13. ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

14. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

15. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  17. อาจารย์สมาน  สรรพศรี    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  18. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

19. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

20. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

21. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

22. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

23. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

24. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

25. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

26. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

27. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 28. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
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 29. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  3.  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
  4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2554  
      วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
     ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2552 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากรหัสวิชา 454698 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration) ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ซ้ ากับรหัสวิชา 454698 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration) ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 จึงขอเปลี่ยนรหัสวิชาดังกล่าวของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เป็นรหัส 454697 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
รหัสวิชาเดิม 

454698 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ    6 (0-0-18) 
    Selected Topics in Business Administration  

เปลี่ยนเป็น 
454697 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ    6 (0-0-18) 

    Selected Topics in Business Administration  
(เอกสารดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.2 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

     กองบริการการศึกษาขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
1. หน้า 2 ข้อ 3 ปรับเป็น “วทิยานิพนธ์ (Thesis)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัย 
   ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก 
2. หน้า 4 ข้อ 11.3 ปรับเป็น “นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละ 
   ภาคการศึกษา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชา 
   นั้นแล้ว หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่ 
   รายวิชาที่เลือกเรียนสังกัดจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้” 

  3. หน้า 4 ข้อ 11.5.2 ปรับเป็น “ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นิสิตต้องลงทะเบียน 
     เรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด ในข้อ 11.5.1 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
     อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และได้รับอนุมัติ 
     จากคณบดี” 
  4. หน้า 4 ข้อ 13 ปรับเป็น “มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอก หรือนิสิตระดับ 
     ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย” เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้  

   ซ่ึงผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามท่ีคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควร โดยได้รับ 
   ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ 
   ระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ต้องช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
   การศึกษา ส าหรับนิสิตบางส่วนเวลา”  

  5. หน้า 5 ข้อ 15.1 ปรับเป็น “การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับ 
     ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์  

   และได้รับอนุมัติจากคณบดี แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ” 
6. ข้อ 17 วรรคสุดท้าย ปรับเป็น “ส าหรับนิสิตที่เปลี่ยนประเภทให้นับระยะเวลา 
   การศึกษาต่อเนื่องกัน กรณีทีน่ิสิตมีเหตุผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายเวลาเรียน  
   ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติขยาย 
   เวลาเรียนตามข้อ 17.2 ได้อีก ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา” 

 7. หน้า 7 และหน้า 8 ข้อ 18.2 ขอให้ตัดค าว่า “งานนิพนธ์ออก” และขอให้ปรับข้อความ 
   ในข้อ 18.2.1 เป็น “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หลัก หรือหัวหน้า 
   ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาให้ P หรือ NP ในกรณีที่นิสิต 
   มีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้ P ส่วนในกรณีท่ีนิสิต 
   ไม่มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้ NP” 
 
 



-6- 
 
  8. หน้า 12 ข้อ 29  ปรับเป็น “นิสิตหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   อาจน ารายวิชาและหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนไปเทียบโอน 
   กับรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่ 
   สัมพันธ์กันได้ เพ่ือรับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  9. หน้า 12 ตัดข้อ 31.2.5  ออก 
 10. ขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 หากพบข้อแก้ไข ขอความกรุณา 
     ส่งกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่  
     19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฏหมายพิจารณาต่อไป 

 

4.3 ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 

 

     ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินของ 
สภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงชื่อวิชา และปรับจ านวนหน่วยกิต 
บางรายวิชา ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 7/2554 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2554 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอเปลี่ยนวันประชุมเป็นวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
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  5.2 การขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพาของวิทยาลัยการสาธารณสุข 
       สิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       กระทรวงสาธารณสุข 
 

       ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ เรื่อง ขอเข้าเป็นสถาบันสมทบ
กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้มหาวิทยาลัยบูรพารับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเข้าเป็นสถาบัน
สมทบในการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข เพิ่มอีก 5 แห่ง ดังนี้ 

     1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
     2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
     3. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
     4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
     5. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

       และขอให้รับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เป็นสถาบันสมทบในการเปิดสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ยินดีให้การ
สนับสนุนในการรับเข้าสมทบและดูแลหลักสูตร และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะผู้บริหารสถาบัน
พระบรมราชชนกได้มาขอพบและหารือกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารของ 
คณะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีเอกสารประกอบการหารือ (ดังเอกสารที่แนบ) ซ่ึงแต่ละส่วนงาน 
ที่เก่ียวข้องได้หารือร่วมกันและได้รับทราบข้อมูลตามเอกสารดังกล่าว และยินดีให้การสนับสนุนในการขอ 
เข้าสมทบ โดยให้แต่ละคณะที่เกี่ยวข้องช่วยประสานงานในรายละเอียดการด าเนินงานต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ 1. ขอความเห็นชอบในการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบ 
  2. พิจารณาการด าเนินการเพ่ือการสมทบและเปิดหลักสูตรต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะกรรมการไปตรวจประเมินสถาบันสมทบ
แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา  11.25 น. 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


