
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่9/2555 
วันอังคารที่ 11 กันยายน 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.  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.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

10. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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 11. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 12. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 13. ดร.สกฤต ิ อิสริยานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

   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. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  21. รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร   กรรมการ 

 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. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

26. นายเกริกเกียรติ แก้วมณี    (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 

  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. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

  2.  นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.พิริยา  ศุภศรี    คณะพยาบาลศาสตร์ 

1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557  
     ในสถานศึกษา 

 

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0508/ว 917  
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึกษา ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบ 
ลดปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลใกล้เคียง ดังนั้นเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษามิให้เข้าถึงการบริโภคยาสูบโดยง่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ
เพ่ือก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติ 
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากรถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล  
 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 1039  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 
ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญา 
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 ไปแล้วนั้น ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
เป็นจ านวนมาก คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2555 จึงมีมติเห็นชอบการก าหนด “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล” 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด าเนินการหลักสูตรการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในระบบปกติ ดังนี้ 
        1.  การจัดการศึกษาทางไกลต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 
        2.  ระบบการศึกษาทางไกลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดต้องไม่ด้อยกว่าระบบการสอน 
ในชั้นเรียน 
        3.  ระบบการสนับสนุน อาทิ การให้ค าปรึกษา ทุนการศึกษา การกู้ยืม การเข้าถึงสื่อ
การสอนหรือเอกสารการสอน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) การเรียน รด. ของนักศึกษาชาย 
        4.  สื่อและการผลิตสื่อ การผลิตสื่อการเรียนการสอน และความสอดคล้องของ
เนื้อหาสื่อกับหลักสูตร การจัดหา E-book และการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของนักศึกษา 
        5.  เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีอะไรบ้าง ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีความยั่งยืน และความสัมพันธ์สอดคล้องกลับหลักสูตรเป็นอย่างไร 
        6.  นักศึกษา การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอนซึ่ง
ต้องไม่ด้อยกว่าในระบบชั้นเรียน 
        7.  อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์ในการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ความพร้อม 
การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนระบบการศึกษาทางไกล การจัดชั่วโมงการท างาน (office hour) 
ของอาจารย์ 
        8.  หน่วยงาน/ คณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตรในระบบทางไกล 
        9.  การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องเป็น
แบบการสื่อสารสองทาง 
        10. การอนุมัติให้เปิดด าเนินการหลักสูตรต้องเป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ชุมชนและสังคม โดยเป็นสาขาวิชาที่สถาบันนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต้องมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) ระดับคณะในระดับดีมากในรอบปีการศึกษาสุดท้าย 
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        11. การอนุมัติให้เปิดด าเนินการหลักสูตรต้องมีก าหนดเวลาในการสิ้นสุดหลักสูตร 
ต้องจ ากัดจ านวนนักศึกษา และก าหนดสัดส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาให้เหมาะสม  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.4 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2555 
 

      ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน ์ เรืองประเทืองสุข  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้ง 4/2555 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 ณ ห้องเทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง นั้น มีระเบียบวาระการประชุมที่เก่ียวข้อง 
กับการก าหนดเงื่อนไขเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และ
ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
        1.  การก าหนดเงื่อนเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 สาระส าคัญโดยสรุป สืบเนื่องจาก ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การก าหนดเงื่อนเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและ 
มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admissions) พิจารณาข้อดีและข้อเสียของการก าหนดปฏิทินที่คณะอนุกรรมการ ฯ เสนอท้ัง 2 รูปแบบ 
และได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
กลาง (Admissions) ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อดี
และข้อเสียของปฏิทินทั้ง 2 รูปแบบ 
        โดย ได้น าเสนอในการประชุมคณะท างานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ  สรเทศน์ 
ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของปฏิทิน 
ทั้ง 2 รูปแบบและมีมติเห็นชอบรูปแบบที่ 2 ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดเวลาปีการศึกษา 2557 น าเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
        2.  ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา สาระส าคัญโดยสรุป  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เสนอเรื่องการพิจารณา
เกี่ยวกบัประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยที่ประชุม ฯ 
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เห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
(องค์การมหาชน) ควรจัดประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.5 การปรับแผนการเรียน 
 

       ตามท่ีคณะกรรมการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล  
ได้ประชุม เพ่ือหาแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ตามนโยบายให้นิสิตเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก
กว่าเดิม และส าเร็จการศึกษาไม่ช้ากว่าเดิม ผลการประชุมมีสาระเกี่ยวกับฝ่ายวิชาการ ดังนี้  

     1.  ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  
(เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557) เป็นแบบ 2 เดือนเช่นเดิม  

     หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ไม่มีผลกระทบ  
     2.  หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อนแบบ 2 เดือน  

โดยให้งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แจ้งในระเบียบการรับเข้าศึกษาต่อ 
ในปีการศึกษา 2556 เพ่ือท าความเข้าใจกับนิสิตก่อนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เนื่องจากนิสิตจะส าเร็จ
การศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2558 (เดิมส าเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2558) 

     ในการนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคารที่  
4 กันยายน พ.ศ. 2555 มีมติมอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จัดโครงการเพ่ือท าความเข้าใจกับ
ส่วนงานต่าง ๆ ในการจัดแผนการเรียน โดยจัดท าตัวอย่างแผนการเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
(เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557) ช่วงเวลา 2 เดือนเช่นเดิม 
 

ประเด็นเสนอ 1.  เพ่ือทราบ  
    1.1  ร่าง การปรับแผนการเรียนนิสิตภาคปกติ 
    1.2  ร่าง การปรับแผนการเรียนนิสิตภาคพิเศษ หลักสูตรต่อเนื่อง และเทียบโอน 
    1.3  ตัวอย่าง การปรับแผนการเรียนปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชา xxxx  

นิสิตรหัส 2554, 2555, 2556 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
2.  เพ่ือพิจารณาด าเนินการปรับแผนการเรียนนิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ  
    หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน ดังตัวอย่าง 1.3 และส่งให้กองทะเบียน 
    และประมวลผลการศึกษา 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.6 การก าหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา 
 

      ผู้อ านวยการสถาบันภาษา (ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 
การก าหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา โดยขอให้คณะที่ใช้รหัสเดิมที่ไม่ใช่รหัสของ
สถาบันภาษาปรับเป็นรหัสของสถาบันภาษาด้วย 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7 การจัดท าหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

      ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่  
28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติ ดังนี้ 

     1.  ให้จัดท าหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิชาชีพ 
ที่ก าหนดไว้ในประชาคมอาเซียน 7 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สถาปัตยกรรม  
การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี 

     2.  ให้จัดท าหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอกท่ีเปิดสอนใหม่ 

     3.  ให้จัดท าหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน  
นอกเหนือจากข้อ 1. ที่เปิดสอนใหม่ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 
      วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 การติดตามการปรับปรุงอาคารเรียน QS1 
 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์) ขอทราบความคืบหน้า 
เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารเรียน QS1  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบความก้าวหน้า 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  ประธาน ฯ ได้รับรายงานด้วยวาจาจากผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ ว่าขณะนี้ 

     อยู่ในขั้นตอนการตรวจแบบขั้นสุดท้ายและจะด าเนินการจัดจ้างได้ประมาณ 

     ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2.  มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

     ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารเรียน QS1 และรายงานในครั้งต่อไป 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
     ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

       คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ ปรับปรุงรหัสรายวิชา
ให้มีความถูกต้อง เนื่องจากก าหนดรหัสวิชาผิดพลาดและรหัสรายวิชาซ้ าซ้อนกัน 
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

      ขอเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี ้
1. จาก 668313 การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 

     Project Management 
 เปลี่ยนเป็น 668317 การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 

     Project Management 
 2. จาก 667342 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 

     Organizational Behavior 
 เปลี่ยนเป็น 667352 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
    Organizational Behavior 
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     ขอเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ  
 จาก 667111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)  

     Human Resource Management 
 เปลี่ยนเป็น 667201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)  

     Human Resource Management 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี  
     จ านวน 3 หลักสูตร 

 

       คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
       1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
       2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
       3.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

     โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
       การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ขอปรับแก้รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ เนื่องจาก
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บเดิมไม่ถูกต้อง 

      การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ขอปรับแก้รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ และค าอธิบาย
รายวิชา เนื่องจากรหัสวิชา ชือ่รายวิชา จ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ และค าอธิบายรายวิชาเดิมไม่ถูกต้อง 
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     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 ขอปรับแก้รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ เนื่องจากรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บเดิมไม่ถูกต้อง  
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพธุที่  
22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ของคณะอัญมณี  
วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 3 หลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี  

จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
     เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

  2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
       เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  3.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 

     เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
      1.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
   เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิต รายวิชา 190407 
   สหกิจศึกษาทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ จาก 6(0-18-6) เป็น 6(0-36-6) 
  2  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.3 ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 6 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 6 คณะ ฯ ดังนี้ 
        1.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
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        2.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
        3.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
        4.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียน
เลขที ่ศธ 6623/ ว 0619 ลงวันจันทร์ที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
        5.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
        6.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 6 คณะ ฯ ดังนี้ 
  1.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555  
  2.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555  
  3.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555  
  4.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555 
  5.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. 2555  
  6.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบ ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 6 คณะ ฯ 

2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
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4.4 การใช้ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

        ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้จัดท าระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ไปแล้วนั้น กองบริการการศึกษามีความประสงค์ขอสมัคร 
คณะ ฯ น าร่อง จากกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

      1.  กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      3.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      เป็นคณะน าร่องกลุ่มสาขาวิชาละ 1 คณะ ฯ ในการใช้ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพ่ือเป็นการทดสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของระบบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือขอสมัครคณะ ฯ น าร่อง ในการใช้ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบคณะน าร่องในการใช้ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ดังนี้ 
1.  คณะวิทยาศาสตร์ 

  2.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  3.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6.  คณะศึกษาศาสตร์ 
  7.  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  8.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
  4.5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตร 
 

       ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่  
28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติ ดังนี้ 

     1.  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพโดยเฉพาะที่ก าหนดไว้ 
ในประชาคม อาเซียน 7 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สถาปัตยกรรม การส ารวจ 
แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนงาน และ วิทยาลัยนานาชาติ  
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     2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
ทั้งหลักสูตร ให้ตรวจสอบมติสภามหาวิทยาลัย 
       3.  ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา โดยมีข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
  ปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร  ประกอบด้วย 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
3.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
6.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
7.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
8.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
9.  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  กรรมการ 
10. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) กรรมการและเลขานุการ 
12. นางเสริมศรี  สามารถกิจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 10/2555 
 

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

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 ขอเชิญคณบดีกลุ่มภาคีเครือข่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา 
     คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ร่วมงาน “ถักสาน-ทอฝันเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1” 

 

     ตามท่ีได้มีการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และได้มีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ มาระยะ
หนึ่ง แต่ยังมิได้มีการเสนอเพ่ือวิพากษ์แผนงานเชิงกลยุทธ์ของส่วนงานต่อมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยบูรพา และกลุ่มภาคีเครือข่ายวิทยาศาสตร์
สุขภาพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 
       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์จึงขอเชิญคณบดีกลุ่มภาคีเครือข่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ร่วมงาน “ถักสาน-ทอฝันเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1” 
เพ่ือประชุมบุคลากรทั้งคณะวิชาและเชิญส่วนงานในกลุ่มภาคีเครือข่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง ณ ห้อง
แคแสด ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 18.30-20.00 น. 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 การขอปรับเปลี่ยน Curriculum mapping  
 

     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ขอหารือการขอปรับเปลี่ยน Curriculum mapping  
หลังจากท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับเปลี่ยน Curriculum mapping 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับ Curriculum mapping ได ้หลังจากที่ส านักงานคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษา ให้การรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว โดยเสนอเรื่อง 

ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 และน าเสนอผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเสนอหลักสูตร 
 

5.4 การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
     ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 

     คณบดีวิทยาลัยนานาชาติขอให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 5.2.2.3 จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผล
การเรียนต้องไม่เกินก่ึงหนึ่ง ของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่นิสิตศึกษา 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
 

          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


