
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่7/2555 
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 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.  อาจารย์นฤมล ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

   5.  รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.สมคิด  ใจตรง    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   8.  ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

9.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 10. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   กรรมการ 

   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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 11. อาจารย์ปัณฑา ลาภชุ่มศรี   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 12. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 13. ดร.ฐิติมา  วงศ์อินตา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

 14.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   15. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   16. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   17. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   18. อาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัว    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19. ดร.พัทรพงษ์  อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20. รศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  21. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 
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25. ดร.กุมุทินี  เจริญรัตน์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

26. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 

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    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 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.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ 
      ในสถาบันอุดมศึกษา 

 

        ตามท่ีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) ร่วมประชุมสามัญ 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องกันเกรา 
ชั้น 2 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น มีระเบียบวาระเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สืบเนื่องจากการ
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการพิจารณา เรื่อง โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการเสนอและประธานที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หารือกับสพฐ. เกี่ยวกับการ 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม ฯ หากบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ฯ ไม่มีข้อผูกพันกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ก็สามารถลงนามได้ ฝ่ายเลขาธิการ ฯ ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับ สพฐ. และได้รับแจ้งว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่มีข้อผูกพัน
กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน แต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ (เน้นภาคตะวันออก) 
     ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

       กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการ 
รับเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ (เน้นภาคตะวันออก) ประจ าปีการศึกษา 2556   

     1.  ประเภทโครงการพิเศษ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ด าเนินการ 
     2.  ประเภทโครงการพิเศษ ที่คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 กองทุนตั้งตัวได้ 
 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
กองทุนตั้งตัวได้ ดังต่อไปนี้ 

     จุดมุ่งหมาย 
     ต้องการสร้างงานผ่านนิสิตก าลังศึกษาอยู่ หรือ ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว 

ไม่เกิน 5 ปี ด าเนินธุรกิจโดยมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีเป็นฐาน มีนวัตกรรม เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการสร้าง
เสริมเศรษฐกิจของชาติ โดยตั้งเป้าหมายมีผู้ประกอบการเพ่ิม 1.3 ล้านคนภายใน 20 ปี 
       เงื่อนไข 
       1.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ คือ ก าลังศึกษาอยู่ 
หรือจบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี 
       2.  มีการจัดตั้ง ABI (Authorized Business Incubator) ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัย (โดย UBI) Bank, Mentor และ VC 
       3.  ไม่จ ากัดจ านวนคนต่อ 1 ธุรกิจ ใช้จ านวนคนเป็น KPI 
       4.  มีการใช้ know how/IP ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 
       5.  มี Business Plan ของหน่วย UBI ส าหรับการด าเนินงาน 
       6.  มีการลงทุนร่วมจากมหาวิทยาลัยทั้งในรูป in cash และ/หรือ in kind เช่น IP 
       7.  ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนนิติบุคคล 
       8.  เงิน Matching fund ส าหรับผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จจากการบ่มเพาะ 
ประเมินโดย ABI ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน  
จากเงินกองทุนตั้งตัวได้ 
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  ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้แจ้ง 
ให้ทราบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการพูดถึงเรื่องว่า มหาวิทยาลัยบูรพาน่าจะมีหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
หรือภูมิภาคศึกษา ที่ศึกษาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท าเรื่องแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ทราบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2555 
      วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 

        คณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์เสนอหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับ
นักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
        1.  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนทั้งด้านการบริหาร และพ้ืนฐาน 
ในชีวิตประจ าวัน 
        2.  เพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้กับสังคม 
        3.  เพ่ือให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาโทบังคับ   12  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
นักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แล้ว 

กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
     1.1.  ขอให้ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา รายวิชา 675225 ภาษาจีน   
            เพ่ือการสื่อสาร 1 และรายวิชา 675226 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 เนื่องจาก 
            ชื่อรายวิชาซ้ ากับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
     1.2  ขอให้ปรับชื่อรายวิชา 675227 ภาษาจีนส าหรับนักบริหาร  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.2 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
     นักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 

      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิชาโท 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยจะขอเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิชาโท
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิชาโท

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
     ฉบับปี พ.ศ. 2552 
 

     คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ ขอเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อวิชาภาษาไทย  และขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
วิชาโท  4 รายวชิา  ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและเนื้อหาที่ปรับปรุงมีความส าคัญส าหรับบัณฑิตที่ 
จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และขอยกเลิกการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  
23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เนื่องจากฉบับเดิมมีการปรับแก้ไขไม่สมบูรณ์ จึงขอเสนอฉบับใหม่ (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ) 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6622/0514-0521 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอปรับแก้รหัสวิชา  
9 รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
     ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

       คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ ต้องการ 
ปรับชื่อรายวิชา เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาเอกเลือกเพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียน
วิชาที่ตรงกับความสนใจของนิสิต ซึ่งจะท าให้นิสิตเปิดโลกทัศน์ในการเรียนมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ) 
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       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับการเลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
          ให้เลือกเพียง 2 รายวิชา 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554  

 

       สถาบันภาษาเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
บูรพา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 

     1.  เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา เนื่องจากชื่อวิชาไม่ถูกต้อง 
       2.  ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากรายวิชาไม่ถูกต้อง 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าสถาบัน ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 



-11- 
 

4.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 

       วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ 
เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
บางท่านได้ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ า จึงท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.8 การจัดท า ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ ฯ 
 

     ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 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 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการจัดท า ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ ฯ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการจัดท า ร่าง ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ ฯ 
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4.9 การให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

     ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555 
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มีข้อเสนอแนะจาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่า ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติ พร้อมจ านวนรับเข้าศึกษา
ให้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ได้รับทราบ เพ่ือให้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ด าเนินการคัดเลือก 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอเสนอร่างคุณสมบัติ เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา และร่างปฏิทิน
ให้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ด าเนินการตามร่างปฏิทิน ดังนี้ 

 

ร่างปฏิทินโครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ประจ าปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
 

รายการ วัน/เดือน/ปี 
รับสมัคร 10  ก.ย. – 3  ต.ค.  2555 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 18  ต.ค.  2555 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 20  ต.ค.  2555 
ประกาศผลขั้นสุดท้าย 24  ต.ค.  2555 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   -  กรอกข้อมูล 
   -  ช าระเงินทางธนาคาร 
   -  ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

 
29 – 31  ต.ค.  2555 

29  ต.ค. – 1  พ.ย.  2555 
29  ต.ค. – 2  พ.ย.  2555 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  

ประจ าปีการศึกษา 2556 ให้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ด าเนินการคัดเลือก 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ 

1.  มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา รายงานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้ 
     โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยบูรพา  
     ทั้งนี้ ขอให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการในครั้งต่อไป 
2.  ขอให้มหาวิทยาลัยประมวลผล และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
3.  ข้อสังเกตจากท่ีประชุม ขอให้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” เน้นการแนะแนว 
     การเลือกสาขาวิชาให้แก่นักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษา 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 8/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.05 น. 
 

                                      
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


