
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

       คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ๔.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

๕.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖.  อาจารย์วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   ๗.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๘.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ    กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๙.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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   ๑๓. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

   ๑๔. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๕. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

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

   ๑๗. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๘. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๙. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. อาจารย์ ธวัชชัย ตุลาพรชัย    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๗. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๘. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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  ๒๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๑. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
  ๒.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    นักวิชาการศึกษา 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

       ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๖ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
       คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๑๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดท าประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ แจ้งผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๔ และ 

      ขออนุญาตเปิดเผยช่ือหน่วยงาน 
 

        ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัย 
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ซึ่งส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ด าเนินการประเมินผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผลการประเมิน 
คุณภาพของผลงานวิจัย โดย สกว. ขออนุญาตเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่ได้รับการประเมินผลในระดับ ๓ ขึ้น
ไปให้สาธารณชนได้รับทราบ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งชื่อส่วนงานที่ได้รับผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ส่วนงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑. ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ ระดับ  ๔ Very Good 
๒. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ ระดับ  ๓ Good 
๓. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ  ๓ Good 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับ  ๓ Good 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๔ รายงานความคืบหน้าผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
      ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

       ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินผลศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิชาการขอรายงานความ
คืบหน้าผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

       ๑.  “ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๑๐  ศูนย์การศึกษา  ๑๑  หลักสูตร 
       ๒.  “อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน”  จ านวน  ๓  ศูนย์การศึกษา  ๕  หลักสูตร 

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  ปรับค าอธิบายรายวิชาจ านวน ๓ รายวชิา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ของ
สภาวิศวกร และสามารถขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 
        ๒.  ปรับแก้ชื่อรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
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        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที ่ 
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม 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 
 

๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือเปลี่ยนรหัสรายวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 
        ๒.  เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๕๐๑๓๔๑ เพ่ือให้มีเนื้อหา 
ตรงกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
        ๓.  ปรับแผนการเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๗- 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
      ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ของสภาวิศวกร และสามารถขอการ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
      สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภูเบศรเสนอการปรบัปรุงแก้ไขการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือเพ่ิมเติมวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
        ๒.  เพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๓  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๑ นางสาวชลธชิา  มธุรเมธา   
เป็น  นายพิสิษฐ์  บึงบัว  และเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๒ นางสาวรินทราย  แก้วมณีวัฒน์  เป็น   
นายภาณุพงศ์  บุญเพียร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
การค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๓ นางภัทรปภา  พูลเผ่าด ารงค์   
เป็น  นายภานุมาศ  ฉัตรพิทักษ์โชค  และเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๔  นายส าเนียง  จันยาง  เป็น   
นายชลัช  จงสืบพันธ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๙- 

        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๗ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
      ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะพยาบาลศาสตร์เสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
ร่าง ข้อบังคับฉบับดังกล่าว ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๖๐๘  
ลงวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
     ผูช้่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
     ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน เป็น ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

๔.๘ ร่าง หลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัด 
      การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การ 
      ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

       ฝ่ายวชิาการขอเสนอร่าง หลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลยับูรพา 
ที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่าง หลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  ให้ความเห็นชอบร่าง หลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
    ที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การ 
    ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จัดส่งข้อมูลให้ 
    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น. 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


