
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย    ที่ปรึกษา 

 อธิการบดี 
 ๒.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๕.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

       คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ๖.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

๗.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

   ๙.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๑๐. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๑๑. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
    คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๔. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

   ๑๕. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

   ๑๖. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๗. ดร.ณรงค์  อ้ึงกิมบ้วน   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๘. อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ๑๙. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๒๐. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๑. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

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

๒๔. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๕. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๖. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๗. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๘. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๙. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 



-๓- 

๓๐. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๓๑. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๓๒. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๔. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



-๔- 

๑.๒ การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
      ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ตอบข้อหำรือสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ตำมหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๖๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีกำรบังคับ
ใช้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ำ ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงกำรใช้
บังคับหลักเกณฑ์ดังกล่ำวใหม่ ตำมประกำศ ฯ (ฉบับที่ ๘) แล้ว (รำยละเอียดตำมเอกสำรดังแนบ) 
         ทั้งนี้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างส่ง
ให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๕๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ สรุปจ านวนศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 

        ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๑๓ ศูนย์การศึกษา 
๑๖ หลักสูตร ซึ่งได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแล้วจ านวน ๑๑ ศูนย์การศึกษา 
๑๓ หลักสูตร ผลการตรวจประเมิน พบว่า 
        ๑.  ปรับปรุง จ านวน ๑ ศูนย์การศึกษา ได้แก่ หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า  
จังหวัดระยอง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
        ๒.  อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน จ านวน ๑๐ ศูนย์การศึกษา ๑๒  หลักสูตร 
ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๒ ศูนย์การศึกษา ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
             ๒.๑  หนว่ยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี * จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
           (๑)  หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
           (๒)  หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  ส าหรับผู้บริหาร 
             ๒.๒  หนว่ยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา) จ านวน ๑ 
หลักสูตร  ดังนี้ 
           (๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมายเหตุ * หมายถึง  ก าหนดตรวจประเมิน ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   
แต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งยกเลิกการตรวจ  
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๑๑๗๘๖  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๕- 

๑.๔ การใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่   
 

         ตามหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๙๓  
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณีการใช้ผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเดิม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล ในการปรับปรุงแก้ไขคือ แก้ไขชื่อวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 
        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

      หมวดวชิาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  กลุ่ม ๕ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๒ วิชา ดังนี้ 
 



-๖- 

๑. เดิม  ๕๒๓๓๑๑  สถิติส าหรับเทคโนโลยียานยนต์    ๓(๓-๐-๖) 
        Engineering Statistics for Automotive Technology 
 เปลี่ยนเป็น ๕๒๓๓๑๑  สถิติส าหรับเทคโนโลยียานยนต์    ๓(๓-๐-๖) 
        Statistics for Automotive Technology 

๒. เดิม  ๕๒๓๓๑๒  เศรษฐศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยียานยนต์   ๓(๓-๐-๖) 
        Engineering Economy for Automotive Technology 

เปลี่ยนเป็น ๕๒๓๓๑๒  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับเทคโนโลยียานยนต์ ๓(๓-๐-๖) 
        Engineering Economy for Automotive Technology 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษา 
      ในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 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 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจึงได้จัดส่ง 
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายคณะเข้าศึกษา ในคณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
เข้าศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะ 
       เข้าศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 



-๗- 

๔.๓ การขอปิดหน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
      (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการขยายโอกาส  
      กองการศึกษา) 
 

        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขอปิดหน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เนื่องจากจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการ
รับเขา้ จึงส่งผลกระทบท าให้รายรับต่ ากว่าจุดคุ้มทุน  
        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา)
แล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอปิดหน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
  (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา) 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
     (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส  
     กองการศึกษา) ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิต 
      ภาคพิเศษ เป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิตภาคพิเศษ เป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
วิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิต 

ภาคพิเศษเป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิต 
      ภาคพิเศษเป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับชื่อประกาศเป็น “ประกาศ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีจากนิสิตภาคพิเศษ 
      เป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

๒.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 



-๘- 

๔.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทของนิสิต 
      พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท 

ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท 
       ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับแก้ ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ ดังนี้ 

     ๑.๑  ขอให้ตัดข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๓ ออก 
     ๑.๒  ข้อ ๔.๒ ขอให้ตัด ค าว่า “เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ เป็นต้น” 
     ๑.๓  ขอให้ปรับชื่อ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน 
            ข้ามประเภทของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น  “ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

  เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖” 
๒.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๕.๑  การกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส าหรับนิสิตภาคปกติทีป่รับ  
       แผนการเรียน โดยอาจต้องเรียน ในภาคเรียนฤดูร้อน 
 

       คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ขอหารือกรณีการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) ส าหรับนิสิตภาคปกติทีป่รับแผนการเรียน โดยอาจต้องเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) ประสานงานกับ 

กองกิจการนิสิตและแจ้งวันที่ส่งข้อมูลนิสิตภาคปกติท่ีจะกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ 
การศึกษา (กยศ.) ให้คณะ ฯ ทราบ 

 
๕.๒  การรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       เวชกิจฉุกเฉินเข้าศึกษา 
 

         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอหารือเรื่องการรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เวชกิจฉุกเฉินเข้าศึกษา 



-๙- 

         ตามท่ีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา และ
สถาบัน ฯ ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินเข้าศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ในชุมชนได้สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทยของรัฐบาล 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือขอหารือ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาและแจ้งผลให้สถาบัน 

พระบรมราชชนกทราบต่อไป 
 

๕.๓  การตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอหารือเรื่องการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือขอหารือ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  

ว่าด้วยการรับเข้าสมทบ การควบคุม และการยกเลิก การสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่นในมหาวิทยาลัย 

 
๕.๔  การเลื่อนสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอหารือกรณีมีการอนุญาตให้เลื่อนสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ควรอยู่ในดุลยพินิจของคณะ ฯ หรือมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือขอหารือ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ การเลื่อนสอบสัมภาษณ์ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะ ฯ  
 

๕.๕  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตร 
 

         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอหารือกรณีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
นานาชาติ  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  ให้ยึดตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ให้วิทยาลัยนานาชาติจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
     ระดับปริญญาตรีนานาชาติ  



-๑๐- 

๒.  ส าหรับหลักสูตรที่เป็นหลกัสูตรวิชาชีพหรือมีองค์กรวิชาชีพควบคุมนั้น ให้คณะหรือ 
     วิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตรวิชาชีพนั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการ โดย  
     ๒.๑  คณะหรือวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับผิดชอบในส่วนที่เป็นรายวิชาชีพ 
     ๒.๒  รายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป อาจจะด าเนินการได้ ดังนี้ 
            (๑)  รว่มมือกับวิทยาลัยนานาชาติ 
            (๒)  หากคณะหรือวิทยาลัยมีความพร้อมจะจัดการเรียนการสอนเอง ก็ให้ท าได้ 

        แต่ต้องมีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
            (๓)  หากวิทยาลัยนานาชาติไม่พร้อม ก็ให้ขอความร่วมมือจากคณะหรือ 
         วิทยาลัยอื่น ๆ  
๓.  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๕.๖ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


