
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ๓.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

๔.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

   ๖.  รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๗.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๑๑. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๒. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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   ๑๔. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๕. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๖. ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

  ๑๘. รศ.ดร.มนตร ี แย้มกสิกร   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๙. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๐. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๑. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๒. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๓. อาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๔. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๕. อาจารย์ลภัสรดา โอดอลน่อล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๖. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๗. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๘. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๙. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๓๐. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
  ๓.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๔.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๕.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
  ๖.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  (นายพิชิตร  มีพจนา) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาววชัร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ กรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

      จากการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เรื่องสืบเนื่อง การก าหนดกรอบเวลาของการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะท างานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 
ประเทศไทย ได้ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการก าหนดกรอบเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ ร่าง ประมวลชื่อหลักสูตรการศึกษาปริญญาและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยบูรพา 
       ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

       ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดท าประมวลชื่อหลักสูตรการศึกษา  
ปริญญาและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว 
จ านวน ๒๓๔ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๖ หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน ๒๒๘ หลักสูตร โดยในประมวลชื่อหลักสูตร ฯ ได้แบ่งสาระส าคัญออกเป็น 
๔ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ชื่อหลกัสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา จ านวน ๒๒๘ หลกัสูตร จ าแนกเป็น
หลักสูตรปริญญาตรี ๑๑๔  หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 
๗๙ หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก ๓๔ หลักสูตร  ส่วนที่ ๒  ชื่อหลักสูตรวิชาโท และสาขาวิชาโท 
จ านวน  ๒๙ หลักสูตร สว่นที่ ๓ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ประกาศนียบัตร และสาขาวิชา จ านวน ๖ 
หลักสูตร และส่วนที่ ๔ ชื่อหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑ หลักสูตร ซึ่งแต่ละส่วนประกอบด้วย 
ชื่อหลักสูตร สถานภาพหลักสูตร ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา ชื่อสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่เปิดสอน วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ วันที่ สกอ. รับทราบ วันที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
และวันที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ส่วนงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ส าหรับหลักสูตร 
  ใดที่มีสภาวิชาชีพขอให้ส่วนงานเพิ่มข้อมูลมาด้วย โดยฝ่ายเลขานุการจะท าบันทึกถึง 

ส่วนงานอีกครั้ง 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
      วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันอังคารที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      (คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว) 

 

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บางท่านได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จากนางสาวศิริโสภา อินขะ เป็น นางนิรามัย ฝางกระโทก 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
      จ านวน ๒ 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 ๒ คณะ ฯ ดังนี้ 

      ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 



-๖- 

เข้าศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 

      ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว)  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 

จ านวน ๒ คณะ ฯ ดังนี้ 
๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     เข้าศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
     เข้าศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
     เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
     พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๕.๑ การรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 
      (สาธารณสุขชุมชน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินเข้าศึกษา 
      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

        ตามท่ีสถาบันบรมราชชนก เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบัน ฯ 
ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินเข้าศึกษา หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ในชุมชนได้สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทยของรัฐบาล 
        สถาบันพระบรมราชชนกได้ประชุมหารือผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือหารือการรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 

เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 



-๗- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอถอนวาระ 
 
  ๕.๒ การจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งส่วนงานจะต้องด าเนินการเสนอหลักสูตรตามข้ันตอนต่าง ๆ 
และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 

 

                  
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน            ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
           ผู้บันทึกการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


