
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๓/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

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

๕.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

   ๗.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๘.  นพ.สมชาย  ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๑๒. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 

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

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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   ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

   ๑๗. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ผศ.ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) 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. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 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. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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  ๓๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๒. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๒.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น บัดนี้ ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป  
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑ ง วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จึงส่งประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปน็ต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๖(๔)/ ว ๒๑๐ 
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ยกเลิกข้อความข้อ ๒ ที่ปรากฏตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/ ว ๘๖๗ 
ที่อ้างถึง ประเด็น “ประสบการณ์ในการท าวิจัย” ที่ระบุในข้อ ๙.๑ และ ข้อ ๙.๒ ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งที่ได้รับ 
การตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๔ สรุปผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

        ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งผล 
การประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
        ๑. “ไม่ผ่าน”  จ านวน ๗ ศูนย์การศึกษา ๘ หลักสูตร 
        ๒. “อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน”  จ านวน ๕ ศูนย์การศึกษา ๗ หลักสูตร 
        ๓. “ปรับปรุง”  จ านวน ๑ ศูนย์การศึกษา ๑ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๕ แนวปฏิบัติในการแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
      และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความร่วมมือก าหนด 
      มาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

         ตามหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๑๒๗  
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความร่วมมือก าหนดมาตรการลดระยะเวลา
ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การก าหนดหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
      ที่อธิการบดีมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

         ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การก าหนด
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้น าเสนอ ร่าง ประกาศให้อธิการบดีลงนามแล้ว (รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
      สถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติให้ปรับแก้ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  
บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้ปรับแก้ ร่าง ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
        สถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
     สถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้พิจารณาทบทวน 
     ปรับแก้ตามข้อสังเกต ดังนี้ 
     ๑.๑  ข้อ ๕ (๑) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือศึกษา 

  ความเป็นไปได้และความพร้อมด้านบริหารและวิชาการของ 
  สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่ขอเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 

       ๑.๒  ขอให้เพ่ิมหน้าที่เชิงนโยบายของคณะกรรมการในข้อ ๗ 
       ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ข้อความในข้อ ๗ (๒) และ (๓) 

๒.  เสนอสภาวิชาการก่อนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ 
      พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
กายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตสามารถมีความรู้ และ
ทักษะในการตรวจคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อที่ผิดปกติเบื้องต้น เพ่ือช่วยพยาธิแพทย์ในการให้ค าวินิจฉัยโรค 
        ๒.  มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 
 
 
 



-๗- 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๐  หน่วยกิต 
   -   วิชาแกน  ๑๗  หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะด้าน   ๗  หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ  ๕๖  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก  ๑๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
กายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
      พยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid


-๘- 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จงึขอแก้ไขชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ วิชา ๖๐๗๒๑๕ เดิม Computer 2 Dimention Design 2(1-3-2) แก้ไขเป็น 
Computer 2 Dimension Design 2(1-3-2) 

      ๒.  เนื่องจากนิสิตในสาขาวิชานิเทศศิลป์มีจ านวนมากกว่าความต้องการของบริษัท 
ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และนิสิตสาขาวิชานิเทศศิลป์สามารถสร้างงานหรือธุรกิจของตนเองได้ 
ดังนั้น จึงขอยกเลิกรายวิชา ๖๐๗๓๑๖ สหกิจศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ๓.  เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาสหกิจศึกษา จึงท าให้จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา
เฉพาะลดลง ดังนั้น จึงขอปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต ตามข้อ ๕.๓ - ๕.๘ เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบ 
๙๙ หน่วยกิต ตามหมวดวิชาดังกล่าว 
        ๔.  เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาสหกิจศึกษา จึงขอแก้ไขข้อความในหน้า ๑๔   
หมายเหตุ  นิสิตที่จะลงวิชา ๖๐๗๔๖๑ ศิลปนิพนธ์ นั้นจะต้องผ่านการเรียนรายวิชา ๖๐๗๓๑๖ สหกิจ
ศึกษา และรายวิชา ๖๐๗๔๕๑ การศึกษาส่วนบุคคล แก้ไขเป็น หมายเหตุ นิสิตที่จะลงวิชา ๖๐๗๔๖๑  
ศิลปนิพนธ์ นั้นจะต้องผ่านการเรียนรายวิชา ๖๐๗๔๕๑ การศึกษาส่วนบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
     รายวชิา ๖๐๗๒๑๕ ควรปรับเป็น “Computer for Two-dimensioned Design” 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วม จ านวน ๖ ฉบับ 

  

       ฝ่ายวิชาการได้จัดท าร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วม 
จ านวน ๖ ฉบับ ดังนี้ 
        ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กรมการขนส่งทางน้ า และพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๓.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๔.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับ University of 
Northern Colorado สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๕.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับ University of 
Montpellier 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๖.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับ Sup De Co 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๖  
        เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วม จ านวน ๖ ฉบับ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วม จ านวน ๖ ฉบับ 
      โดยขอให้ปรับแก้ ฉบับที่ ๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา 
      ร่วมกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ า และพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 

     พ.ศ. ๒๕๕๖ เดิม “กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” เป็น “กรมเจ้าท่า” 
 ๒.  ขอให้ส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาร่วม ส่งข้อมูลบันทึกข้อตกลง และ ร่าง ประกาศ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วม มาที่กองบริการการศึกษา  

    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 

 



-๑๐- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนเวลาการประชุมเป็นเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


