
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่8/2555 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 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.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

   5.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   8.  ผศ.ดร.รัชนภีรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

9.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

10. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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 11. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   กรรมการ 

   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 12. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 13. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

   14. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   15. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   16. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   17. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  20. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

21. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

22. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

23. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

24. ดร.กุมุทินี  เจริญรัตน์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
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25. นายเกริกเกียรติ แก้วมณี    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

26. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  28. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 

 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  29. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  30. นายพิชิตร  มีพจนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  31. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

32. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 33. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 34. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

  2.  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2555 
เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 ค าชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0506 (4)/ว 867  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง ค าชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท าค าชี้แจงเพิ่มเติม
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ดังนี้ 
        1.  ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโทได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ 
เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
        2.  ประเด็น “ประสบการณ์ในการท าวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ 9.2 ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่
อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ทั้งท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
        ทั้งนี้ ให้ใช้กับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษานับจากวันที่ 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 การรบัรองคุณวุฒ ิ
 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือท่ี ศธ 0506 (2)/ว 869  
ลงวันที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การรับรองวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้รบัทราบข้อมูลจากประธาน อ.ก.ค.ศ. วิชาสามัญเกี่ยวกบัการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
ของ ก.ค.ศ. ว่ามีบัณฑิตผูจ้บการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากทีไ่ด้รบัปริญญาบัตรตามคุณวุฒิแลว้ 
แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ไดด้ าเนินการเสนอข้อมูลให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ไดร้ับปริญญา 
ประกาศนยีบัตรวิชาชพี หรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนท่ีควรไดร้บั ตามความ 
ในมาตรา 19 (15) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ดังนั้น เมื่อบัณฑิตไปสมัครสอบแข่งขันหรือเข้ารับการคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูจึงขาดคุณสมบัติไมส่ามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งที่สอบแข่งขันได้แลว้ถือเป็นกรณี
ผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึน้ 
        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนี ้
        1.  คุณวุฒิที่ไดร้ับการรบัทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก่อนวันที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2554 ให้สถาบันการอุดมศึกษาทุกแห่งเสนอขอให้ ก.ค.ศ. รับรอง
หลักสตูรโดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 1 ชุด โดยประกอบดว้ย 
            1.1  ส าเนาหนังสือการรับทราบหลักสูตรของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            1.2  ส าเนาหนังสือการรับรองคุณวุฒิของผูไ้ดร้ับปริญญาประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชาการพลเรือน และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคา่ตอบแทน รวมท้ังระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิซึง่ ก.พ. ได้พจิารณา
ตามมาตรา 13 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามมาตรา 8 (12) 
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (หากเป็นการรับรองของ ก.พ. ก่อนวันที ่ 
26 มกราคม พ.ศ. 2555) ของส านักงาน ก.พ. 
            1.3  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบแลว้และ ก.ค.ศ. มิได้รับรอง 
            1.4  บัญชีรายช่ือหลกัสูตรตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนี ้
        2.  ในกรณีทีส่ภาสถาบนัอุดมศึกษาได้อนุมัติให้เปลีย่นแปลงช่ือปริญญา หลักสูตร 
สาขา รายวิชา ขอได้กรณุาแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเพื่อจะได้ประสานงานกับ
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.4 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินผลข้อเสนอ 
       โครงการวิจัยเพื่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
 

       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง กรอบ
แนวทางการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ในวันอังคารที่  
14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทา-ทอง 1 มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช  จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร
บรรยายทางวิชาการ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2555 
      วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2555 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 ข้อมูลนิสิตโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
       กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตโควตานักเรียนโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้  
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รายการปฎิบัติ จ านวน 
จ านวนรับ 280 
ประกาศ 448 
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 124 
ผู้มาสัมภาษณ์ 108 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 108 
มารายงานตัว 76 
ก าลังศึกษา 50 
ไม่มารายงานตัว 31 
ลาออก 26 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาล 
     สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พ.ศ. 2555 

 

       ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พ.ศ. 2555 ซึ่ง ร่าง ฉบับดังกล่าว ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่เก่ียวกับการศึกษาและนิสิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาล 
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พ.ศ. 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ส่วนงานน ากลับไปพิจารณา หากพบข้อแก้ไข  
    ขอให้ส่งกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา  
    ภายในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
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4.2 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย 
     ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ 
     หรือขององค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 

 

       ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือของ
องค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 ซึ่ง ร่าง ฉบับดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย 

ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
หรือขององค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ส่วนงานน ากลับไปพิจารณา หากพบข้อแก้ไข  
    ขอให้ส่งกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา  
    ภายในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 

 
4.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2554  

 

      คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เพ่ือความเหมาะสมของหลักสูตรและสาขาวิชา จึง
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคาร 
ที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.4 ร่าง ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการศึกษา   
 

      คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
บูรพาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 3 ฉบับ 
ดังนี้ 
      1.  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน พ.ศ. 2555 
      2.  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2555 
      3.  ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ อนุกรรมการ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการศึกษา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    1.1  ขอให้ส่วนงานน ากลับไปพิจารณา หากพบข้อแก้ไข ขอความกรุณาส่งกลับมาที่ 
          งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันอังคารที่  
          21 สิงหาคม พ.ศ. 2555  
    1.2  ส าหรับ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร 
          ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2555 มอบคณะพยาบาลศาสตร์ 
          ด าเนินการจัดท าร่าง ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์ 

  2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
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4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจ านวน 3 
หลักสูตร ดังนี้  
      1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554  
      2.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 
      3.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ฉบับปี พ.ศ. 2554  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
      คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่  
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554 และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 

     คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคาร 
ที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
     1.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
          การค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. 2554 ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ  
          รายวิชา 277462 สหกิจศึกษา เป็น 6(0-36-6) และรายวิชา 277463  

        ฝึกงานด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เป็น 2(0-12-2) 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
      1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฉบับปี พ.ศ. 2554 
      2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ฉบับปี พ.ศ. 2554  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
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     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ  
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 

     และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 

      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ 
เนื่องจากรายวิชา 751307 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (General Knowledge of Law)  
ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาได้ก าหนดให้วิชาดังกล่าวเป็นวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาแกนนั้น  
เกิดปัญหาเมื่อน าเข้าข้อมูลในระบบทะเบียน กล่าวคือ ระบบจะรายงานผลเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็นรายวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาได้ จึงขอปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชาให้
เป็นของสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ระบบทะเบียนสามารถระบุวิชานี้เป็นวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชาได้ นอกจากนี้รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนมีความเก่ียวเนื่องกับวิชา 757300 กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม จึงขอปรับรายละเอียดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันด้วย (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคาร 
ที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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  4.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
     ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ือความเหมาะสมของหลักสูตรและสาขาวิชา จึงจ าเป็นต้องเปิดรายวิชา 876198 ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เบื้องต้น ไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 9/2555 
 

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

5.2 การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (4+1) 
 

        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอให้มีการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 
ปริญญาโท (4+1) ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (4+1) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
3.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
6.  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
7.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

 
5.3 การติดตามการปรับปรุงอาคารเรียน QS1  
 

       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ติดตามการปรับปรุงอาคารเรียน QS1 ซึ่งประธานจะน าเรื่อง
ไปหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดจ้าง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 
 

          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


