
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๘/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม 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.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์   (แทน) กรรมการ 

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

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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   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. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๒. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๓. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๔. อาจารย์เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

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.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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  ๓๐. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๓. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๑.๒ รายงานความคืบหน้าผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
      ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

       ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งผล 
การประเมินผลศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๒ ศูนย์การศึกษา 
        ฝ่ายวิชาการขอรายงานผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนี้ 
        ๑.  ศนูย์การศึกษาส านกังานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการตรวจประเมิน 
“ผ่าน”  

           หมายเหตุ 
           ๑.  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
             ๒.  ฝ่ายวิชาการได้แจ้งเรื่องปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ ๕๔๑๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๒.  ศูนย์การศึกษาส านกังานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน”  

           หมายเหตุ 
             ๑.  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาส านักงาน
เทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
แล้ว 
             ๒.  ฝ่ายวิชาการได้แจ้งเรื่องปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ ๒๐๗๐  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
        ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้สรุปผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรบัปรุงแกไ้ขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือแก้ไขหน่วยกิต จากความผิดพลาดในการพิมพ์ และการตรวจทาน 
        ๒.  เพ่ือแก้ไขรหัสวิชาใหส้อดคล้องกัน จากความผิดพลาดในการพิมพ์ และการตรวจทาน 
        ๓.  เพ่ือยกเลิกบุรพวิชา (Prerequisite course) ในรายวิชา ๖ วิชา เพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกาสเลือกเรียนวิชาที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งไม่ต้องผ่านรายวิชาบังคับ 
        ๔.  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกวิชาเรียนได้หลากหลายมากขึ้น 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
     โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ข้อ ๔.๓ ในแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ 
     ๑.๒  รายวชิา ๒๐๓๓๖๖ การแสดงขั้นสูง ขอให้มีบุรพวิชาเหมือนเดิม 
     ๑.๓  รายวชิา ๒๐๓๓๖๖ การแสดงขั้นสูง ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ค าว่า "Advance"  

  ขอให้ปรับเป็น "Advanced" 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

        คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ แก้ไขรหัสรายวิชา 
จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
        จากเดิม ๙๐๓๓๕๑ การตลาดการบริการ  ๓(๓-๐-๖) 
      Service Marketing 
        แก้ไขเป็น ๙๐๓๓๕๒ การตลาดการบริการ  ๓(๓-๐-๖) 
      Service Marketing 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๓ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ 
      (Clearing-house) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

       ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัย/สถาบัน/ 
กลุ่มสถาบันที่มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง เข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ยังไม่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



-๗- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๕.๑ หารือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอหารือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ระบบการจัดการศึกษา และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ขอหารือ
เรื่องแผนการเรียนนิสิตภาคพิเศษ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา  รัตนะมงคลกุล  ร่วมกับ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ประชุมหารือร่วมกัน 

 
  ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


