
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๗/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ 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.สมคิด  ใจตรง    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) 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.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 



-๒- 

   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ๑๕. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๖. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

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

๒๐. ดร. วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๑. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๓. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

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

๒๕. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๖. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 ๒๗. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 



-๓- 

  ๒๙. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

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 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ การรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณารายละเอียด
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  



-๔- 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการรับรองหลักสูตรดังกล่าวเทียบเท่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๕ สาขาวิชา 
ดังนี้ 
        ๑.  สาขาวิชาการบัญช ี
        ๒.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        ๓.  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
        ๔.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
        ๕.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา 
      เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        ตามท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๕ ง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น 
ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๔ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัลจากงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ ๕ 
 

        ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ส่งผลงานไปประกวดในงานสหกิจศึกษา
ไทยครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับรางวัล ดังนี้ 

      ๑.  สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับภาคตะวันออก 
      ๒.  โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับภาคตะวันออก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

การจัดการ  โดยนางสาวธนัชพร  อ าพันทอง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว 

      ๓.  โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับภาคตะวันออก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
การจัดการ  โดยนางสาวพัชรี  เอมโอษฐ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว 
 



-๕- 

      ๔.  โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น  
โดยนางสาวอรทัย  สามารถ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

      ๕.  โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น  
โดยนายณัชพล  งามธรรมชาติ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๕ ผู้แทนคณบดี ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาละ ๒ คน  

      เป็นคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  รองอธิการบดีที่อธิการบดมีอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓)  ผู้แทนสภาวชิาการ ซึ่งกรรมการสภาวชิาการเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้แทนคณบดี ซึ่งคณบดีในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เลือกกันเอง  

   กลุ่มสาขาวิชาละ ๒ คน เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก ซึ่งผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก  
       เลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
 (๖)  ผู้ชว่ยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๗)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได้ ซึ่งคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  ก าหนดนโยบายการวิจัย เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๒)  วางระบบ กลไก และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัย 
 (๕)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือท าการใด ๆ อันอยู่ภายใต้
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๖)  พิจารณาความก้าวหน้าทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๗)  ให้ค าปรึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภาวิชาการหรือ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๖- 

  ๑.๖ ผู้แทนสภาวิชาการ เป็นคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        จากการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการเลือกผู้แทนสภาวิชาการ เป็นคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลการเลือกผู้แทนสภาวิชาการ เป็นคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วุฒิชัย  ธนาพงศธร เป็นผู้ได้รับเลือก 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอให้เพ่ิมมติการให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ว ๑๕๓๕  
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๐๑๔๖/ ๒๕๕๖ เรือ่ง การก าหนดหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติมอบให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการ ร่างใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน นั้น 
 
 
 



-๗- 

        บัดนี้ ฝ่ายวิชาการ ได้ร่างใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ 
ร่างใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ และตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ แนบท้ายค าสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ 
http://cid.buu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        ทั้งนี้ ในการขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษนั้น ขอให้คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
        ๑.  มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น พนักงานประจ าเต็มเวลา  
พนักงานบางส่วนเวลา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร 
        ๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
        ๓.  มีคุณธรรมและจริยธรรมสมควรเป็นอาจารย์ 
        ๔.  ไม่เป็นผู้ล้มละลาย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ โดยขอให้พิจารณาทบทวนแบบฟอร์มภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง 

 
 ๓.๒ ขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา  

      ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

       ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติ ขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 
มีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งข้อหารือและแนวปฏิบัติมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมอบฝ่ายวิชาการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
        ๒.  ปรับแนวทางการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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


-๘- 

        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 

 
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากมี
อาจารย์ลาศึกษาต่อ และมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลายต าแหน่ง เพ่ือเป็นการกระจายความ
รับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบและด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับที่ ๓  จาก  นายพรพจน์  ไชยนอก  เป็น  นายวิรัตน์  สนธิ์จันทร์   
และล าดับที่ ๕  จาก  นายเกษม  ใช้คล่องกิจ  เป็น  นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์ 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
     โดยขอให้เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 



-๙- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ การส่งเกรดให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

      ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการขอหารือเรื่องการส่งเกรดให้กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนส่งเกรดให้ 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายใน ๗ วัน หลังจากวันสุดท้ายของการสอบ 
ปลายภาค และแจ้งขั้นตอนการติดตามเกรด 

 
  ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม 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 

 


