
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม 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.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๗.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ    กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๘.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ธีระ  กุลสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ๑๖. ดร.ยศพล  ผลาผล    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๗. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 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. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

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

  ๒๖. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 ๒๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๘. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๙. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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๓๐. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
  ๓.  คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ 
  ๔.  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๒.  นางสาววชัร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๓.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    นักวิชาการศึกษา 
  ๔.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ การประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
 

       จากการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น ๑๑ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น มีระเบียบวาระการประชุมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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         ๑.  รายงานสรุปข้อมูลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ และสรุปข้อมูลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่ง สอท. ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และรายงาน
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑.๑  สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลฯ ทั้งหมด ๑๘ แห่ง 
และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (กสพท.) ๑ แห่ง 
     ๑.๒  สรุปข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรง 
ผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกท้ังหมด ๔๓,๔๔๕ ที่นั่ง  
จ านวน ๓๙, ๘๕๐ คน ดังนี้ 
            (๑)  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ จ านวน ๓๑,๗๑๐ ที่นั่ง 
            (๒)  ที่นั่งเหลือ จ านวน ๑๑,๗๓๕ ที่นั่ง เนื่องจากมีผู้ที่ขอสละสิทธิ์ 
จ านวน ๕,๓๗๘ ที่นั่ง และผู้ที่ไม่ท ารายการในระบบ จ านวน ๖,๓๕๗ ที่นั่ง 
     ทั้งนี้ ส าหรับที่นั่งเหลือจ านวน ๑๑,๗๓๕ ที่นั่ง มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณา
เพ่ิมจ านวนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ได ้
 

สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ 
 

ปีการศึกษา จ านวน
มหาวิทยาลัย 

จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกทั้งหมด 

จ านวนผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ 
(%) 

จ านวนผู้ที่ขอสละสิทธิ์ 

๒๕๕๕ ๒๑ ๔๑,๓๙๐ ๒๗,๖๗๔ 
(๖๖.๘๖%) 

๑๓,๗๑๖ 

๒๕๕๖ ๑๘ ๔๓,๔๔๕ ๓๑,๗๑๐ 
(๗๓.๑๖%) 

๑๑,๗๓๕ 

 

สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร 
๒๕๕๕ ๑๒๒,๑๖๙ 
๒๕๕๖ ๑๑๓,๔๐๐ 

 
         ๒.  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล 
นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมูลนิธิส่งเสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
เพ่ือมุ่งเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐหรือภาคเอกชน 
คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จึงเชิญมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดเสนอรายชื่อบุคคล/ 
กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ก าหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล 
“นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๖ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
และกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องได้โดยตรงที่ www.promotion-
scitec.or.th ตั้งแตว่ันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
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         ๓.  รายงานความคืบหน้าการประชุมกลุ่มย่อยโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษา 
ในสถาบันระดับอุดมศึกษา สืบเนื่องจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา และมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งผู้แทนเป็นประธานคณะท างานฯ 
และเรียนเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย/ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน 
   คณะท างานฯ ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีข้อสรุปเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.  (ร่าง) รายชื่อคณะท างานโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความ
ร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (โดยที่
ประชุมสามารถเพ่ิมเติมรายชื่อคณะท างานฯ ได้) 
   ๒.  (ร่าง) ก าหนดการ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”  
และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “รับน้องต้านคอร์รัปชั่น” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ๓.  ขอให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย/ สถาบัน เป็นระยะๆ 
โดยมีตัวอย่างกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประธาน ทปอ. ได้น าเอกสารการด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มาประกอบการพิจารณา 
   ๔.  การด าเนินการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย/ สถาบัน ขอให้เจาะจงเรื่อง
ทุจริตการสอบ โดยเสนอให้มีการส ารวจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเสนอให้ NIDA Poll  เป็นผู้จัดท า
แบบสอบถามตามระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบค าถาม ค าตอบอย่างชัดเจน โดยให้มีค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ
และมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากท าแบบสอบถาม 
   ๕.  เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ให้แต่ละมหาวิทยาลัย/ สถาบัน น าผล 
ที่ได้มาท าการวิจัยในบริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกัน 
   ๖.  ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/ สถาบัน เพ่ิมวิชาบังคับให้นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง โดยอยู่ในรายวิชาความรู้ทั่วไป (General Education) ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๗.  ในส่วนของจริยธรรมของนักวิจัย เรื่อง Plagiarism เสนอให้ที่ประชุม ทปอ. 
แต่งตั้งคณะท างานฯ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรท าและไม่ควรท าของนักวิจัย โดยอาจรวบรวมจัดท าเป็น
แผ่นซีดีอธิบายวิธีการ ขั้นตอน อย่างละเอียด และส่งไปยังมหาวิทยาลัย/ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมในการเขียนและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
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         ๔.  รายงานผลการประชุมคณะท างานด้านการวิจัยของท่ีประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย ตามท่ีคณะท างาน ทปอ. ในการประชุมคณะท างาน ทปอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหาด้านการวิจัยในปัจจุบัน และมีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานด้านการวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในเบื้องต้น เพื่อหารือร่วมกันในประเด็น
ปัญหาด้านการวิจัย เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ต่อไป 

คณะท างานด้านการวิจัยของ ทปอ. ได้มีการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอรายงานความคืบหน้า และมีข้อสรุปเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   รายงานความคืบหน้า 
   คณะท างานฯ ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดังนี้ 
   ๑.  การท างานวิจัยร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่เน้นประเด็นที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
   ๒.  กลยุทธ์การสนับสนุนงานวิจัยระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ในการเพิ่มงบประมาณเงินวิจัยจาก ๐.๒% ของ GDP เป็น ๐.๑ หรือ ๒.๐% ของ GDP 
   ๓.  บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยต่อการวิจัยในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่
งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมไปถึงการจ าแนกประเภทของ
มหาวิทยาลัย และงบประมาณสนับสนุนที่สอดคล้อง 
   ๔.  การเป็น Research and Higher Education Hub ในภูมิภาคอาเซียน 
   ๕.  นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างระหว่างแหล่งทุนต่างๆ และ
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
   ๖.  การขอต าแหน่งวิชาการของอาจารย์จากงานวิจัยเพียงอย่างเดียว 
   ๗.  การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยสากล 
   ๘.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสมาชิก เช่น รูปแบบการท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น 
   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ซึ่ง
มีข้อสรุปร่วมกันว่า เพ่ือไม่ให้คณะท างานด้านการวิจัยของ ทปอ. มีการท างานที่ซ้ าซ้อนกับเครือข่าย
อุดมศึกษา ๙ เครือข่ายของ สกอ. จึงเห็นควรว่า คณะท างานฯ ควรจะด าเนินการเชิงนโยบายน าเสนอ 
ทปอ. เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีความชัดเจนในเรื่องงานวิจัยมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยด้านต่างๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอว่า อาจจะมีการแบ่งกลุ่ม
คณะท างานกลุ่มย่อย ในการศึกษาปัญหาด้านงานวิจัยด้านอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น และได้มีการน าเสนอประเด็นที่หลากหลาย โดยมีการจัดล าดับประเด็นที่มีความส าคัญตามล าดับ 
และได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานฯ อย่างต่อเนื่อง (๒ เดือนต่อหนึ่งครั้ง) โดยได้ก าหนดการประชุม
คณะท างานฯ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. และประเด็นที่จะมี
การหารือคือ 
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   ๑.  เรื่องคุณภาพของวารสาร โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
   ๒.  การประเมินคุณภาพของงานวิจัย โดยจะเรียนเชิญผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญมาบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการวิจัย” โดยจะเรียนเชิญ 
ดร.ชาตรี  ศรีไพรรณ  ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ 
   จากนั้น ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธานคณะท างานด้านการวิจัย
ของ ทปอ. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล  รองอธิการบดีฝ่าย
ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๒ ปี 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
      ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
      ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

       ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๖ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ตามประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพา  
มีส่วนงานที่ต้องรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๗ สว่นงาน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการจัดการ 
และการท่องเที่ยว และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

         ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเผยแพร่ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร 
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ด้านการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบ และน าไปใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดท าแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 
www.mua.go.th /users/bpp/developplan (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕ การร่วมทุนสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

         ตามทีฝ่่ายวิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาการร่วมทุน
สนับสนุนทุนวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จ านวน ๗ โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ส่วนงาน จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ๕ 
๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ๑ 
๓. ทุนพัฒนานักวิจัย  (เมธีวิจัย  สกว.) ๑ 

 

         ซึ่งมีรายละเอียดโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ปรับแก้ ภาควิชาเภสัชกรรม เป็น  

กลุ่มวิชาเภสัชการอุตสาหกรรม 
 

๑.๖ นโยบายและแนวทางการก ากับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน 
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

         ตามท่ีได้มีการจัดประชุม เรื่อง นโยบายและแนวทางการก ากับคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงในเรื่องแนวทางการก ากับคุณภาพการศึกษา และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจะมีการติดตามมหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๙- 

๑.๗ การประชุม 3rd Annual International Conference on Education &  
      e-learning EeL 2013 
 

        ตามท่ี GLOBAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM (GSTF) จะจัดประชุม  
3rd Annual International Conference on Education & e-learning EeL 2013, Venue: Hotel 
Fort Canning ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นัน้ อาจารย์ลภัสรดา โอดอลน่อล 
จากสถาบันภาษาได้รับการพิจาณาตอบรับให้น าเสนอผลงานวิจัย (full paper) หัวข้อเรื่อง “The correlation 
between online exercise scores and formative reading achievement”  
        คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ ส านัก ใด สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถเข้าดู
รายละเอียดได้ที่ http://www.e-learningedu.org/  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๘ ประชาสัมพันธ์ งาน 9th QS-APPLE 
 

       ตามท่ี QS Education Trust ได้จัดงาน 9th QS-APPLE  ณ Sungkyunkwan 
University, Seoul, South Korea  ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๕๖ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีแผนเข้าร่วมงานดังกล่าว ๓ เรื่อง ได้แก่  

       ๑.  จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
       ๒.  สนับสนุนให้คณาจารย์ส่งผลงานวิจัยไปน าเสนอในการประชุมครั้งนี้ ขณะนี้อยู่

ในขั้นตอนรอผลการตอบรับ 
       ๓.  เข้าร่วมประชุม 9th QS-APPLE 
       ดังนั้น คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ ส านัก ใด สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว  

โปรดแจ้งชื่อได้ที่กองบริการการศึกษา ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.qsapple.org 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๙ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ปี ค.ศ. 2012 
 

      QS Education Trust ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ปี ค.ศ. 2012 (Asian 
University Ranking 2012) ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับที่ ๑๙๑ – ๒๐๐ และยังมีมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

http://www.e-learningedu.org/
http://www.qsapple.org/


-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

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

 

        ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการ ร่าง หลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา  
ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติ  

      ๑.  ให้ความเห็นชอบร่าง หลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จัดส่งข้อมูลให้งานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน กองบริการการศึกษา 

      ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

      ดังนั้น ฝ่ายวชิาการจึงขอให้ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จัดส่งข้อมูลให้งานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา เพ่ือจัดท าประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา และลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



-๑๑- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) เสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
       ๑.  เพ่ือแก้ไขหน่วยกิตให้สอดคล้องกัน 
       ๒.  เพ่ิมรายวิชาในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ (รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ) 
       คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่ 
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๑ 
จาก  นางสาวธนาวดี  เพชรยศ  เป็น  นายวิศณุ  บุญรอด  เปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๔ จาก นายสุพจน์   
ศิริเสนาพันธ์  เป็น  นายเอกชัย  สุธีรศักดิ์  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
       คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที ่ 
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

     คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ การก าหนดปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   

        ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการขอหารือ เรื่อง การก าหนดปฏิทินการจัดการ
เรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ก าหนดปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)   

จัดท า ร่าง ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเสนอคณะ/ วิทยาลัย  
เพ่ือขอความคิดเห็น และสรุป ร่าง ปฏิทินดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการต่อไป 
 

  ๕.๒ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 

        ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูล
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/ วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลหลักสูตรที่ 
เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

      ๑.  หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้เร่งจัดท า 
เล่มหลักสูตรส่งฝ่ายวิชาการ เพื่อเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 

      ๒.  หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อสังเกต และส่งกลับ 
มาให้แก้ไขขอให้คณะ/ วิทยาลัย เร่งปรับแก้หลักสูตรตามข้อสังเกต และส่งให้ฝ่ายวิชาการ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



-๑๓- 

  ๕.๓ การตรวจสุขภาพจิตนิสิต 
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวขอหารือเรื่องการตรวจสุขภาพจิตนิสิต กรณีท่ีมี
นิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วปรากฏว่านิสิตมีสุขภาพจิตที่ไม่ปกติ ควรมีวิธีด าเนินการอย่างไร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
  ๕.๔ การส่งเกรดล่าช้าแล้วส่งผลให้นิสิตต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนิสิต 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอหารือ กรณีอาจารย์ส่งเกรดล่าช้า แล้วส่งผล
ให้นิสิตต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนิสิต 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  ให้คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน แก้ไขปัญหานี้ 
๒.  ให้ฝ่ายวิชาการปรับระยะเวลาการติดตามการส่งเกรดจาก ๑๕ วัน 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๐  
     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ๗ วัน 
 

  ๕.๕ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ขอหารือ กรณ ีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยเสนอว่า 
การสมัครเป็นอาจารย์พิเศษนั้น ควรจัดท าเป็นใบสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ครอบคลุม และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นควรมอบให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการ ร่างใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ  
  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

 
  ๕.๖ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



-๑๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
                 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

    
          (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


