
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕.  ดร.นภาพร  เลียดประถม   (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.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

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

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ๑๖. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๗. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๒. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

๒๓. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๕. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๗. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๘. ว่าที่ร้อยตรี ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

  ๒๙. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  วิทยาเขตสระแก้ว 
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๓๐. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๒. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

๓๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    กองบริการการศึกษา 
  ๒.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ การก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
      การศึกษาภายใน 
 

      ด้วยสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด – ปิดภาคการศึกษา  
เป็นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ระบุให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องจัดส่งรายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  
๑๒๐ วัน นับจากสิ้นสุดปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการก าหนดแนวทาง 
การรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดส่งรายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

      ๑.  หากสถาบันอุดมศึกษายังใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษาเดิม ให้ใช้
แนวทางเดิม โดยดูผลการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของ 
ปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

      ๒.  หากสถาบันอุดมศึกษามีระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  
การประเมินคุณภาพการศึกษา จะดูการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษาของอาเซียน คือ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีฯ ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

      ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
แต่ละสถาบันขึ้นอยู่กับรอบปีการศึกษาท่ีสถาบันเป็นผู้ก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ขอแจ้งเปลี่ยนแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
 

      ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิค
การแพทย์ เพ่ือขอรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ตรวจต่อเนื่องปีที่ ๓) 
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ได้ก าหนดการเข้าตรวจประเมิน ในวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
จากการตรวจประเมิน ดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์ระบุว่า จ านวนอาจารย์และอุปกรณ์การเรียน 
การสอนในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอส าหรับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึนตามแผนเป็น ๖๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ดังนั้นจ านวนอาจารย์และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่สอดคล้องกับนิสิตที่จะรับตามแผน 
การรับนิสิต ในการนี้ คณะสหเวชศาสตร์มีความประสงค์ ขอปรับเปลี่ยนแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ ๕ ปี โดยขอปรับจ านวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ๖๐ คน เป็น ๓๐ คน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
      วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

        คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้  
        ๑.  เนื่องจากสภาวิชาชีพโดยแพทยสภาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่ได้ระบุเกณฑ์การศึกษาระดับคลินิกที่ต้องได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปีไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
        ๒.  เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน จากผลการศึกษารายงาน
อุบัติการณ์และการวิเคราะห์ปัญหารากเหง้า (Root Cause Analysis) โดยคณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือป้องกัน 
การเรียนตกซ้ าชั้นและเลิกเรียนกลางคันของนิสิตแพทย์ (Drop out) 
        ๓.  เพ่ือให้ระบบการศึกษาในเรื่องหลักเกณฑ์การศึกษาระยะที่ ๓ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้ง ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ และ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว 
 



-๖- 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๑ รายวิชา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น  
     “The globe and environment, the sun and radiation, atmosphere,  
     greenhouse gas, ozone and absorb radiation process, Global warming  
     impact, flood and land slide, el Nino – La Nina, and sea level rise  
     phenomenon” 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

  
 
 
 



-๗- 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 
 

         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขรหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ในเล่ม
หลักสูตร หน้า ๑๑ หน้า ๒๑ หน้า ๔๔ หน้า ๔๕ และ หน้า ๙๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่  
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และ 
  ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
     วิทยาเขตจันทบุรี) โดยขอให้ปรับแก้รหัสวิชาในเอกสารแนบหมายเลข ๓  
     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ให้ถูกต้อง 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือให้เป็น 
ไปตามระเบียบใหม่ของสภาวิศวกรและสามารถขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที ่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
      (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 

 

        คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเพ่ือให้
สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ท่าน ดังนี้ 
         ๑.  ล าดับที่  ๒  จาก นายไพฑูรย์  ศรีนิล  เป็น  นายสมบัติ  ฝอยทอง 
         ๒.  ล าดับที่  ๓  จาก  นางอรวรรณ  จิตตะกาญจน์  เป็น  นายฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่  
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
       (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๙- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ งานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๔ ณ โรงแรมเทาทอง  
        มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานวันสหกิจศึกษา  
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมงาน Job fair ภายในงานพบกับการเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาการเรียนรู้คู่ปฏิบัติ 
(Work Integrated Learning : WIL) อย่างเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษา 
สหกิจนานาชาติ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา การประกวดอาหาร เครื่องดื่ม และจัดดอกไม้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๒ โครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา 
 

        คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับเครือขา่ยวิถีชลบนสวรรค์สีเขียว เครือข่ายชลบุรีน่าอยู่น่ากิน ภาควิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพ 
แห่งบูรพา โดยมีประเด็นหลักของโครงการ คือ สมุนไพร ภายในงานมีการจ าหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ กิจกรรมการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ โดยนิสิตและ
อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ โครงการนี้จัดให้มีข้ึนทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน และตั้งแต่เดือนมกราคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป คณะสหเวชศาสตร์จัดให้มีการจ าหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี ณ ด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการและ 
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ส่งผลให้หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันสมทบ ต้องปรับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


