
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่6/2555 
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 3.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

4.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

5.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

7.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

8.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

9.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 10. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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 11. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 12. ดร.สกฤต ิ อิสริยานนท์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 13. อาจารย์กวีพล สว่างแผ้ว   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

 14. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   15. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   16. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงค์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   17. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   18. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  21. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 
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25. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

26. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

27. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

28. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

29. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  30. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

31. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  32. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

33. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 34. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 35. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 รายงานการประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 

      รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  ชัดแช้ม  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เกี่ยวกับรายงานการประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ตามทีร่องศาสตราจารย์นายแพทย์ก าจร  ตติยกวี   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานผลการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมิน 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2555 ตั้งแต่เดือนมกคราคม-มีนาคม  
พ.ศ. 2555 ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยตรวจประเมิน 13 สถาบัน 47 หลักสูตร 18 ศูนย์  
โดยพบว่ามีทั้งสถาบันที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน รวมถึงต้องปรับปรุง ทั้งนี้ ไม่ปรากฏชื่อ 
มหาวิทยาลัยบูรพาในรายงานข่าวดังกล่าว (ที่มา ASTV ผู้จัดการรายวัน) 
   
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.3 จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555 
 

       กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้งจ านวนนิสิตใหม่ที่มารายงานตัว  
ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยสรุปรวมทั้งสิ้น 15,068 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) แยกเป็นนิสิตแต่ละ
ระดับ ดังนี้  
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ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ จ านวน 
ปริญญาตรี    
- หลักสูตร 4 – 6 ปี 7,147 4,536 11,683 
- หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน/ภาคบัณฑิต 47 937 984 

รวมระดับปริญญาตรี 7,194 5,473 12,667 
ปริญญาโท 340 1846 2,186 
ปริญญาเอก 178 37 215 

รวม 7,712 7,356 15,068 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.4 การก าหนดค่าร้อยละขององค์ประกอบในแต่ละคณะ/สาขาวิชาในการคัดเลือกบุคคล 
       เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  (Admissions)  ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

       ตามท่ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้มีการปรับค่าร้อยละของ
องค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจ าปี
การศึกษา 2556  ในการนี้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) จึงขอให้มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลการใช้องค์ประกอบและค่าร้อยละ
ของในแต่ละคณะ/สาขาวิชาในการคัดเลือก ฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทราบ พร้อมทั้งน าไปใช้ในการสมัครสอบได้อย่างถูกต้อง โดยขอความ 
กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ภายในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ 

1.  เพ่ือทราบการก าหนดค่าร้อยละขององค์ประกอบในแต่ละคณะ/สาขาวิชา  
     ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
     ประจ าปีการศึกษา 2556 

  2.  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มตารางการรับบุคคล 
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2556  
และส่งกลับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2555 
      วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 การด าเนินการแก้ปัญหาการไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 
 

        ตามท่ีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 191 (3/2554)  
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับนิสิตที่ 
เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ได้ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดตามมติดังกล่าว  โดยได้
ด าเนินการขอทักท้วงและให้พิจารณาทบทวนมติดังกล่าว 
        สภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 198 (10/2554) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
รับรองสถาบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ิมจ านวนรับนิสิตจากเดิม 40 คน เป็น 80 คน 
ส าหรับปีการศึกษา 2555  
        คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์มีมติในการประชุมครั้งที่ 42 (5/2555)  
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555  เห็นชอบให้สามารถรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2555 เป็นจ านวน 87 คน  
ทั้งนี้รวมนิสิตปีการศึกษา 2554 ที่รับกลับเข้ามาใหม่เป็นนิสิตปีการศึกษา 2555 จ านวน 31 คนแล้วด้วย 
        คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตส าหรับ 
ปีการศึกษา 2554 มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ให้นิสิตที่เข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 เปลี่ยนรหัสนิสิตเป็นรหัส 55 จ านวน 31 คน  
(ดังรายชื่อที่แนบมา)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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        1.  ให้เทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชา และให้น ารายวิชาที่เทียบโอนค านวณค่า
ระดับข้ันเฉลี่ยประจ าภาคเรียน และค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 
        2.  ให้นิสิตมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
        3.  ให้ยกเว้นการเกบ็ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน 
        4.  ให้นิสิตช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และท่ีเกี่ยวข้อง เหมือนกับการเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554  
ทุกประการ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือโปรดพิจารณาตามติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการไม่รับรองปริญญา

เภสัชศาสตรบัณฑิตส าหรับปีการศึกษา 2554 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

      1.  แก้ไขรายวิชาในโครงสร้างวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมเนื้อหา
ในกลุ่มการจัดการพลังงาน 

      2.  แก้ไขข้อความในโครงสร้างวิชาเฉพาะเลือก  เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการจัด 
การเรียนการสอน 

      3.  แก้ไขรายวิชาในโครงสร้างวิชาเฉพาะเลือก  เพื่อเพ่ิมเติมเนื้อหาในกลุ่มการจัด 
การพลังงาน 

      4  ขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์  
      5  แก้ไข curriculum mapping ให้สอดคล้องกบัหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
      6  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 3 จาก นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม เป็น  

นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
      ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.3 การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  

     ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

       กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภท 
รับตรง ประจ าปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
       1.  สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
       2.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 

     3.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา  2556  (ภาคปกติ) 
       4.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคพิเศษ) 

     5.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา  2556  (ภาคพิเศษ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 

2.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
    มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
    2.1  คะแนน  GPAX  (5  ภาคเรียน)   20% 
    2.2  คะแนน  GAT/PAT  และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 

ไม่เกิน  4  รายวิชา    80% 
    2.3  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
3.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
     ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
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4.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
     มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2556  (ภาคพิเศษ) 
     4.1  คะแนน  GPAX  (6  ภาคเรียน)   20% 
     4.2  คะแนน  GPA  กลุ่มสาระ  และ/หรือ  O-NET 80% 
     4.3  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคพิเศษ) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) มอบกองทะเบียน 
       และประมวลผลการศึกษา ขอองค์ประกอบและร่างปฏิทินสัดส่วนการรับนิสิตใหม่ 
       ประจ าปีการศึกษา 2556 จากคณะ/วิทยาลัย ตามข้อ 4 โครงการพิเศษ  

     ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาด าเนินการ และ ข้อ 5 โครงการพิเศษที่ 
     คณะด าเนินการ 
2.  เห็นชอบองค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
3.  เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
     ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
4.  เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคพิเศษ) 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการในครั้งต่อไป 
 
4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

       คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2554   โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
       1.  ขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาด้านภาษา เนื่องจากการโอนรายวิชา 
ด้านภาษา จ านวน 40 รายวิชา ไปสังกัดสถาบันภาษา  

     2.  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
       คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.6619/ว 694   
ลงวันอังคารที่ 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2554  แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
      1.1  การปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชาด้านภาษา จ านวน 6 รายวิชา ขอให้ตัดออก  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว 
      1.2  ขอให้ปรับชื่อ สมอ.08 เป็น “การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2554” 
      1.3  ขอให้ปรับอาจารย์ล าดับที่ 3 นางสาวสร้อยพัทธา  สร้อยสุวรรณ เนื่องจากชื่อซ้ า 
   กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
      1.4  ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 7/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2555 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2555  
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 903 
ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

ปิดประชุมเวลา 11.55 น. 

                                      
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


