
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

       คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ๔.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

๕.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

   ๗.  รศ.พิริยา  ศุภศรี    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๘.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๙.  รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 



-๒- 

   ๑๓. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ๑๖. อาจารย์ยศพล ผลาผล    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๗. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ผศ.ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๙. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  ๒๐. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  ๒๑. ผศ.ดร.ดวงฤด ี เชิดวงศ์เจริญสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. นายเกริกเกียรติ แก้วมณี    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๖. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 



-๓- 

  ๒๙. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๐. นายพิชิตร  มีพจนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๒. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
  ๒.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 



-๔- 

๑.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
     ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น 

      บัดนี้ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศเรื่องดังกล่าว 
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา 
www.ratchakitcha.soc.go.th ทั้งนี ้สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว หรือ
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://basd.mua.go.th/ asver_detail.php? 
typeid=๖&t_id=67 ได้ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ แนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. 
 

        ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอ  แนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  นั้น  สภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบ ส าหรับข้าราชการให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. และ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาไปก่อน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ การติดตามหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

      ตามท่ีคณะหรือวิทยาลัยด าเนินการเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น 

     ในการนี้ ฝ่ายวิชาการขอติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการหลักสูตรที่ 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

http://basd.mua.go.th/asver_detail.php?typeid=6&t_id=67


-๕- 

     ๑.  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  (เอกสารแนบ ๑) 

      ๒.  หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งกลับมาให้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะ 

          ๒.๑  หลักสูตรที่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  (เอกสารแนบ ๒) 
          ๒.๒  หลักสูตรที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้ง  (เอกสารแนบ ๓) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
      วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันอังคารที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับเข้าสมทบ การควบคุม และการยกเลิก 
        การสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

        ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับเข้าสมทบ 
การควบคุม และการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
ไปแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ฯ ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหาร
วิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับเข้าสมทบ การควบคุม  
และการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการรับเข้าสมทบ การควบคุม และการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
สถาบันอื่นในมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป 



-๖- 

๔.๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
     พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

     ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับ 
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอังคารที่  
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดจ้ัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโทพ.ศ. ๒๕๕๕ และพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ฯ ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ควบปริญญาโทพ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการโดยขอให้ฝ่ายเลขานุการปรับแกต้ามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
     ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

       ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอน 
ผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา ฯ ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการโดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตัดข้อ ๕ ออก 
     ๑.๒  ขอให้เพ่ิมข้อ ๗.๖  นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ 
   ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
     ๑.๓  ขอให้เพ่ิมข้อความ “การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  

  ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ใช้บังคับอยู่เดิมโดยอนุโลม”    
๒.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๗- 

๔.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

     ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ 
ทั้งหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดท าร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข ๑) และมีกรรมการเสนอข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

     ๑.  วิทยาลัยนานาชาติ มขี้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
          ๑.๑  “ข้อ ๔.๓ การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณรายวิชาศึกษาทั่วไป  

จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ให้คณะเจ้าของหลักสูตรตัดโอนค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
ทั้งหมดในปีการศึกษาแรก ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ โดยนิสิตสามารถเรียนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาใด
ก็ได้ จนครบจ านวน  ๓๐ หน่วยกิต” 

          ๑.๒  “ข้อ ๕.๓ การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณรายวิชาศึกษาทั่วไป  
จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ให้คณะเจ้าของหลักสูตรตัดโอนค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
ทั้งหมดในปีการศึกษาแรก ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ โดยนิสิตสามารถเรียนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาใด
ก็ได้ จนครบจ านวน  ๓๐ หน่วยกิต” 

          ๑.๓  “ข้อ ๕.๕ คณะต้องไม่เปิดสอนสาขาวิชาที่ซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาที่ 
วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอน”  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข ๒) 

     ๒.  คณะเภสัชศาสตร์ มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
          ๒.๑  “ข้อ ๔.๑  วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เฉพาะรายวิชาที่มีศักยภาพและสามารถจัดการได้ ตามความต้องการของสาขาวิชา
เจ้าของหลักสูตร” 

          ๒.๒  “ข้อ ๔.๒  คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาทั้งหลักสูตร” 

          ๒.๓  “ข้อ ๕.๑  วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เฉพาะรายวิชาที่มีศักยภาพและสามารถจัดการได้ตามความต้องการของรายวิชา
เจ้าของหลักสูตร” 

          ๒.๔  “ข้อ ๕.๒  คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาทั้งหลักสูตร” 

          ๒.๕  “ขอให้ตัดข้อ ๕.๕ ออก” (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข ๓) 
     ๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อเสนอแนะ มติรายงานการการประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดังนี้ 
          ๓.๑  เพ่ิมเติมในมติ ข้อที่ ๑ “๑.๕ รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ 

ที่คณะต่าง ๆ เปิดสอน” 
          ๓.๒  เพ่ิมเติมในมติ ข้อที่ ๒ “๒.๖ รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ 

ที่คณะต่าง ๆ เปิดสอน” (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข ๔) 
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ฯ ฉบับดังกล่าว  

พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติ  ที่ประชุม ขอถอนวาระ 

 
๔.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     จ านวน ๓ คณะ ฯ 
 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะต่าง ๆ เพ่ือรองรับนิสิตที่จะย้ายคณะในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ตามข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งมีคณะได้จัดส่งร่าง ประกาศการโอนย้าย 
เข้าคณะ ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา จ านวน ๓ คณะ ฯ ดังนี้ 

      ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 

      ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ) 

      ๓.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว)  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 

จ านวน ๓ คณะ ฯ ดังนี้ 
๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 

     ทั้ง ๓ คณะ ฯ 
  ๒.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 



-๙- 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดตามปฏิทินดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

จากวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  และ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ จากวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น วันอังคารที่  

๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


