
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่11/2555 
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   4.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  5.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

   8.  รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

9.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

10. รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 11. ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 12. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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   14. ผศ.ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 
คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

   15. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   16. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   17. ดร.สุกัญญา  เจริญวัฒนะ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   18. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   19. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20. ดร.พัทรพงษ์  อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  21. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

25. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

26. นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

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

28. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  29. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
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  30. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  31. นายพิชิตร  มีพจนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  32. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

33. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 34. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 35. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  2.  นายเกริกเกียรติ แก้วมณี    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

3.  นายนพดล  ใจเจริญ    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2555 
เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา   
 

      ตามค าสั่งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0002/2555 ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

      1.  พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

      2.  พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาให้ถูกต้องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

      ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการได้แนบก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรการศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2555-2556 และรายละเอียดการพิจารณาหลักสูตรการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ 

     การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. 2554 
 

      ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0790/2554 เรื่อง  
แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. 2554 
เพ่ือให้การเสนอหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการจึงไดจ้ัดท าข้ันตอนการเสนอหลักสูตร  
ตามประกาศฉบับดังกล่าว ดังนี้ 
        1.  ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ 
        2.  ขั้นตอนการขอเปิดรับนิสิตส าหรับหลักสูตรใหม่ 
        3.  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
        4.  ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4 การรับรองคุณวุฒิ 
 

     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 869  
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลจากประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
ของ ก.ค.ศ. ว่ามีบัณฑิตผู้จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากที่ได้รับปริญญาบัตรตามคุณวุฒิแล้ว  
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แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ด าเนินการเสนอข้อมูลให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ตามความในมาตรา  
19(15) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนั้น เมื่อบัณฑิต 
ไปสมัครสอบแข่งขันหรือเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูจึงขาด
คุณสมบัติไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งที่สอบแข่งขันได้แล้วถือเป็นกรณีผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น 
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนี้ 
       1.  คุณวุฒิที่ได้รับการรับทราบหลักสูตรจากส าหนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเสนอขอให้ ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตรโดยส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาจ านวน 1 ชุด โดยประกอบด้วย 
           1.1  ส าเนาหนังสือการรับทราบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

         1.2  ส าเนาหนังสือการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณา
ตามมาตรา 13(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามมาตรา 8(12) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (หากเป็นการรับรองของ ก.พ. ก่อนวันที่  
26 มกราคม 2551) ของส านักงาน ก.พ. 

         1.3  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบแล้วและ ก.ค.ศ. มิได้รับรอง 

         1.4  บัญชีรายชื่อหลักสูตร (ตัวอย่างตามเอกสารดังแนบ) 
       2.  ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา หลักสูตร 
สาขา รายวิชา ขอได้กรุณาแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเพ่ือจะได้ประสานงานกับ
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
  1.5 การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 

      ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0508/ว 1228 เรื่อง  
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แจ้งว่า ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมิน 
โดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 80 : 20 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นั้น ท าให้การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาท่ีมปีรัชญาและจุดเน้นพิเศษแตกต่างจากการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนโดยทั่วไป ได้รับผลจาก
ประกาศฉบับดังกล่าว 
        กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศเพ่ิมเติม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดย
ก าหนดให้เป็นทางเลือกในการจัดให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และการใช้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่
จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้ค านึงถึงสิทธิ โอกาส 
และประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่แนบ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน จะได้จัดท าแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้สถานศึกษาถือปฏิบัติต่อไป 
        ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ท่านชี้แจงให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และผู้ปกครองทราบถึงประกาศดังกล่าวต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.6 ประกาศปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ  

     ที่สภาเภสัชกรรมรับรองในปีการศึกษา 2556 
 

        ส านักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ได้ส่งหนังสือที่ สภ 01/01/ว.79 เรื่อง ขอน าส่ง
ประกาศปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมรับรองในปีการศึกษา 
2556 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.7 การจัดประชุมทางวิชาการของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555  
       เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรการจัดการเรียน 

     การสอนของสถาบันอุดมศึกษา” 
 

       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัดประชุมทางวิชาการของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555 เนื่องจากปัจจุบันสภาวิชาชีพหลายองค์กรที่เข้ามามีบทบาทต่อ
การรับรองมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น  

     ดังนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
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จัดการประชุมทางวิชาการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555 เรื่อง “บทบาทของ 
สภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่  
12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพ่ือระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาท กระบวนการ ปัญหาแนวทางการแก้ไขความร่วมมือ และหาข้อสรุปร่วมกันในการรับรอง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ 
สภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสถาบันอุดมศึกษา และน าเสนอข้อสรุป
และยุทธศาสตร์การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.8  ขอให้ส่วนงานตรวจสอบสอบรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยขอให้ส่วนงาน
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2555 
      วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2555 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง เนื้อหาบางส่วนในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  149  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพื้นฐาน      51  หน่วยกิต 
 -   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24  หน่วยกิต 
 -   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   27  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน      62  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม   55  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม     7  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม  
พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ เพ่ิมเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
     และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ดังนี้ 
       1.  แก้ไขรหัสวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
           1.1  จากรหัส  754101 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1   3 (3-0-6) 
     Calculus for Business I 
        แก้ไขเป็น 754111 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1   3 (3-0-6) 
     Calculus for Business I 
           1.2  จากรหัส  754102 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2   3 (3-0-6) 
     Calculus for Business II 
        แก้ไขเป็น 754112 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2   3 (3-0-6) 
     Calculus for Business II 
           1.3  จากรหัส  753494 สหกิจศึกษา    6 (0-40-5)  
     Cooperative Education 
        แก้ไขเป็น 755482 สหกิจศึกษา    6 (0-40-5)  
     Cooperative Education 

     2.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 1 จากนางสาวชลธิชา  มธุรเมธา 
เป็น  นายพิสิษฐ์  บึงบัว  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 
12 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1  ขอให้คณะ ฯ และฝ่ายวิชาการตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          หากเป็นอาจารย์บางส่วนเวลาให้แนบสัญญาจ้างด้วย 
    1.2  อาจารย์บางส่วนเวลา และอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ที่มีสัญญาจ้าง 
          เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
    1.3  อาจารย์บางส่วนเวลา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
    1.4  ขอให้แนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    1.5  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีผลงานทางวิชาการด้วย 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

     คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ 
เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยสืบเนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ 
ที่เก่ียวข้องกับการน าเทคโนโลยีทางด้านอณูพันธุศาสตร์มาใช้เป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้เข้ามา 
มีบทบาทส าคัญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับพ้ืนฐาน และระดับสูง  ดังนั้นเนื้อหาสาระส าคัญของวิชา
ดังกล่าวที่เปิดเพ่ิมเติมนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการน าเทคนิคทางด้าน 
อณูพันธุศาสตร์มาใช้ในการจัดจ าแนก จุลินทรีย์ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวมีความแม่นย า และสามารถให้รายละเอียด
ในเชิงลึก (ระดับโมเลกุล) มากกว่าวิธีการจัดจ าแนกแบบดั้งเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยในปัจจุบัน  
หากมีการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ จ าเป็นต้องระบุว่ามีการใช้เทคนิคทางด้าน 
อณูพันธุศาสตร์ในการยืนยันเชื้อด้วยเสมอ  นอกจากนี้การน าข้อมูลระดับโมเลกุลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชิงวิวัฒนาการระหว่างจุลินทรีย์ยังมีความส าคัญ ทั้งในเชิงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และระบาดวิทยา เป็นต้น 

     ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ยังไม่มีรายวิชาใดท่ีบรรจุเนื้อหาสาระ 
ดังกล่าว  ดังนั้น การให้ผู้เรียนเข้าถึงสาระ และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานี้  
จะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในเชิงวิชาการท่ีก้าวหน้า และทันสมัย อีกท้ังหลักการของความรู้ และทักษะ
ดังกล่าวยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับงานทางด้านชีวภาพทุกแขนง 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
305414  การจัดจ าแนกจุลินทรีย์โดยวิธีทางอณูพันธุศาสตร์และ  3(2-3-4) 

  การวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการ      
  Molecular Identification of Microorganisms and  
  phylogenetic analysis 
 

บุรพวิชา 305311, 305206  
 

วิวัฒนาการและความหลากหลายของจุลินทรีย์ หลักการจัดจ าแนกจุลินทรีย์โดยวิธีทาง 
อณูพันธุศาสตร์โมเลกุลเครื่องหมายส าหรับจ าแนกและศึกษาวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ เทคนิคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจ าแนกจุลินทรีย์โดยวิธีทางอณูพันธุศาสตร์ เช่น การโคลนยีน การเพ่ิมปริมาณยีนโดย
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส และการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ วิธีการทางสารสนเทศชีวภาพส าหรับ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุล ความส าคัญของการศึกษาวงศ์วานวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ 
วงศ์วานวิวัฒนาการเพ่ือการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ การสร้าง วิเคราะห์ และแปลผลแผนภูมิต้นไม้ที่แสดง
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ 

Evolution and diversity of microorganisms; molecular perspectives of 
microbial systematics; taxonomic and evolutionary chronometer; molecular-based 
techniques serving microbial identification, such as gene cloning, polymerase chain 
reaction, and nucleotide sequencing; bioinformatic approaches to molecular data 
management and analysis; significance of microbial phylogeny; phylogenetic approach to 
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microbial classification; construction, analysis and interpretation of phylogenetic trees that 
reflects the genealogical relationships among microorganisms  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันศุกร์ที่  
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554  แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีกิจกรรม
หรือการแข่งขันเพ่ือส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่นศิลปะการเขียนพู่กันจีน หัตถศิลป์จีน การแสดง สุนทรพจน์และการขับร้องกลอนเพลง
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งศิลปวัฒนธรรมจีนดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของนิสิตทั้งด้านภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมจีนแล้ว ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
ฝึกฝนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และยังมีส่วนช่วยให้นิสิตเกิดทัศนคติที่ดีและการสร้างสรรค์ความคิดเชิง
ศิลปะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการเรียนภาษาจีน และสร้างสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมจีน แต่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนยังมีทักษะไม่เพียงพอในด้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมหรือการประกวดจะมีเพียงนิสิตเพียงกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับการฝึกฝน ภาควิชาจึง
ตระหนังถึงความจ าเป็นต้องเปิดรายวิชานี้แทนการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้นิสิตเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น ภาควิชาจึง
มีความประสงค์ขอเพ่ิมรายวิชา 235281 ศิลปะจีน (CHINESE ARTS) 1 (0-2-3) เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
เลือกเรียนกันอย่างทั่วถึงโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2556 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
ปรับเพิ่มรายวิชาเอกเลือก 1 รายวิชา คือ 
235281 ศิลปะจีน     1 (0-2-3) 

   Chinese Arts  
 

   เรียนรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะจีนในแขนงต่างๆ เช่น ศิลปะการเขียนพู่กันจีน  
การหัตถศิลป์จีน  การแสดงและขับร้องกลอนเพลงจีนโบราณ ตลอดจนศิลปะการป้องกันตน   

Chinese arts such as Chinese calligraphy, Chinese dancing, Chinese  
musical instruments, and Chinese folk songs   
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(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันศุกร์ที่  

19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1  ขอให้ปรับแก้ curriculum mapping  
    1.2  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากวิชาการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese Reading III) 3 (3-0-6) เป็นวิชาที่มีในหลักสูตรเก่าแต่ไม่มีในหลักสูตรใหม่และ
เนื่องจากมีนิสิตตกค้างที่ยังไม่ได้ลงเรียนวิชานี้อีกประมาณ 4 คน ท าให้ภาควิชามีความจ าเป็นต้องเปิด
รายวิชานี้ และแทนที่จะเปิดรายวิชานี้เพื่อผู้เรียน 4 คน จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าให้นิสิตในหลักสูตร
ปัจจุบันสามารถลงเรียนได้ด้วยอีกทั้งวิชาการอ่านเป็นวิชาที่สามารถบูรณาการทักษะ การเขียน การพูด 
และการฟังได้อย่างมาก และยังช่วยเพิ่มความรู้ในด้านตัวอักษรจากทักษะการอ่าน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาส 
ได้พบตัวอักษรใหม่ๆ และค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะทางมากข้ึน ภาควิชาจึงมีความประสงค์จะขอเพ่ิมรายวิชา 
236334 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese Reading III) 3 (3-0-6) ในหมวดรายวิชาเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเลือกเรียนวิชาได้เพ่ิมขึ้น โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิม 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
ปรับเพิ่มรายวิชาเอกเลือก 1 รายวิชา คือ 
236334 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3     3 (3-0-6) 

    Japanese Reading III  
 

    อ่านเนื้อเรื่องจากงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือหรือบทความ
วิชาการท่ีมีค าศัพท์เฉพาะทาง 
    Reading comprehension practice from a great variety of texts 
in Japanese: books or academic articles with technical terms 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
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        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันศุกร์ที่  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบเสนอการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
     และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือความเหมาะสมของหลักสูตรและสาขาวิชา จึงจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ล าดับที่ 3 จาก นายวัลลภ  ใจดี  เป็น  นางประภา  นันทวรศิลป์ 
และ ล าดับที่ 4 จาก นางสาวศิริพร  จันทร์ฉาย  เป็น  นางสาวอุษา  ฮกยินดี 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่  
24  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ล าดับที่ 5 นางอรพิน  รังษีสาคร  เป็นอาจารย์เต็มเวลาหรือไม่ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร 
 

     คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  
จ านวน 6 หลักสูตร  ดังนี้ 

     1.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

     2.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
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     3.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

     4.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

     5.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2554 

     6.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
ฉบับปี พ.ศ. 2554  

     โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันศุกร์ที่  
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 6 หลักสูตร แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 หลกัสูตร 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.8 ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 3 คณะ ฯ 
 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2555 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะต่าง ๆ เพ่ือรองรับนิสิตที่จะย้ายคณะในปีการศึกษา 2556 
ตามข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งมีคณะได้จัดส่งร่าง ระเบียบการโอนย้าย 
เข้าคณะ ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา จ านวน 3 คณะ ฯ ดังนี้ 

      1.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 

      2.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 

      3.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 3 คณะ ฯ ดังนี้ 
1.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
2.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. 2555 
3.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบ ร่าง ระเบียบฯ ทั้ง 3 คณะ โดยขอให้ปรับแก้จากระเบียบ เป็น ประกาศ 
2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 12/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 12/2555 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา 10.50 น. 
 

          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 


