
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  อาจารย์ชานน ชลวัฒนะ   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๔.  ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕.  ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๗.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๘.  ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 

    (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๑๒. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ๑๖. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๗. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

๒๐. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. ผศ.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๙. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
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  ๓๐. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   กรรมการ 
  ผู้รับผิดชอบคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 

๓๑. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๓. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๖. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    กองบริการการศึกษา 
  ๒.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ การรับรองคุณวุฒิ 
 

       ส านักงาน ก.พ. ได้ส่งหนังสือที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) จ านวน  
๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการโรงแรม (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ 
      บัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ ว ๑๒๙๓  
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th  
เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
      การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๑๒๙๑  
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

http://www.mua.go.th/
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๑.๕ การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ 
      ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

       ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๕๑๐๒.๒/ 
๓๓๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรอง
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือน าไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและถือปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลา ดังนั้น จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ
คุรุสภาในการประชุม ครั้งที่๙/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ ร่าง รายช่ือสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง 
      ประเทศที่จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง รายชื่อสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ  
หรือองค์การระหว่างประเทศที่จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ หากคณะหรือวิทยาลัย 
มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา (รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้คณะ/ วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ 
  ส่งกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่  

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๑.๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบ 
      มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU - TQF) 
 

      งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU - TQF) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

      ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และนักวิชาการศึกษาของ 
ส่วนงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU - TQF) 

      ๒.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และนักวิชาการศึกษาของ 
ส่วนงาน สามารถน าระบบดังกล่าวมาใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๖- 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันอังคารที ่๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับเพิ่มบุรพวิชาในรายวิชาโครงงาน
เพ่ือควบคุมคุณภาพทางวิชาการของวิชาโครงงาน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้ชื่อกลุ่ม



-๗- 

รายวิชาเลือกในสาขาย่อย เพื่อให้นิสิตเข้าใจในแผนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและสามารถยื่นขอรับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรควบคุมได้ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
      หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักบริหาร  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

        ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว เนื่องด้วย MISS CHUANYAN SUN 
ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร จาก MISS CHUANYAN SUN  
เป็น ดร.ประสิทธิ์  เงินชัย  ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
       หลักสูตรวชิาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
       โดยมีข้อสังเกต ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ที่เกี่ยวกับ 
       ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 

      สถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ขอหารือ เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือ สถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ฝ่ายวิชาการได้ส่ง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กองกฎหมายตรวจสอบ
ซึ่งข้ันตอนอยู่ระหว่างกองกฎหมายก าลังตรวจสอบ และจะด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ฯ พิจารณาต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 
 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


