
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๓/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม 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.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๖.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๗.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

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

  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๑. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๒. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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  ๑๔. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๕. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๖. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

๑๘. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๑๙. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

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

๒๑. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๒. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๓. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๔. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๕. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

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

  ๒๗. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  วิทยาเขตสระแก้ว 

  ๒๘. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   
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๓๐. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

๓๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๔.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๕.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  ๖.  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายไพรินทร์  ทองภาพ   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๒.  นางสาววชัร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๓.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๔.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ การก าหนดคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี  
      ให้เทียบเท่าปริญญาโทและมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

      ตามท่ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาทบทวนการก าหนดคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี อาทิ 
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ให้เทียบเท่าปริญญาโท และมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาการการขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาการ
ก าหนดคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี ให้เทียบเท่าปริญญาโท และมีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมีมติ ดังนี้ 
        ๑.  ผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี ไม่สามารถเทียบเท่าปริญญาโท 
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่สอดคล้องกับ 
principal characteristics และ classification criteria ของ International Standard Classification 
of Education (ISCID ๒๐๑๑) การศึกษาระดับ Level ๗ Master’s or Equivalent Level ของ 
UNESCO ที่ก าหนดลักษณะของหลักสูตรในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัย 
        ๒.  ผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีได้ แต่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ 
เนื่องจากคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        ทั้งนี้ ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  
ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ซึ่งระบุว่า ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ การด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒) 
 

        จากการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ความเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คือ กระบวนการ
จัดการความรู้ยังไม่ชัดเจนที่จะสามารถมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันซึ่ง
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ท าให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด หรือล้ าหน้ามหาวิทยาลัยอ่ืน และแนวทางการพัฒนา คือ ๑) สร้างระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ โดยผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  
๒) สร้างระบบการจัดการความรู้ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
        มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติให้มีการสร้างแผนการจัดการความรู้ตามความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร โดยมีตัวชี้วัดคือจ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี  
ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี ตามกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
        หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้สรุปข้อมูลการขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรืองานสร้างสรรค์ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานได้ทราบและเป็นข้อมูลที่ท่านจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  ๑.๔ ลิขสิทธิ์ เรื่อง “โปรแกรม BUU-TQF มหาวิทยาลัยบูรพา” 
 

        ตามท่ีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยื่นค าขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ เรื่อง “โปรแกรม BUU-TQF มหาวิทยาลัยบูรพา” 
โดยกองบริการการศึกษาร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ ผลงานดังกล่าวได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้ว ตามหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
เลขที่ ๓๐๐๙๒๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕  แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

          ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๐๘   
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่ง 
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาข้อหารือ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ก าหนด ได้รวบรวมแนวปฏิบัติต่างๆ ของ ก.ม. มาปรับปรุงให้
เหมาะสม สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้ สรุปได้ ดังนี้ 



-๖- 

          เรื่องที่ ๑  การเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองจาก
บรรณาธิการวารสารว่าจะเผยแพร่ แต่ยังมิได้มีการเผยแพร่ อนุโลมให้ถือเป็นผลงานทางวิชาการส าหรับใช้
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้ เฉพาะกรณีท่ีมีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารนั้นๆ รับรองว่า
จะลงเผยแพร่ และให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แล้ว 
          เรื่องที่ ๒  การเสนอต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด ส าหรับเป็นผลงาน
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
          ๒.๑  ผู้ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะต้องเขียนต ารา
ส าเร็จรูป (Programmed Text) ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วย จึงจะเทียบเท่าการเขียนต ารา ๑ เล่ม 
          ๒.๒  เนื้อหาสาระของต าราทุกหน่วยตามข้อ ๑ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
          ๒.๓  ต าราดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับต าแหน่งที่
เสนอขอ 
          เรื่องที่ ๓  การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
          ๓.๑  ต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละเท่าใด 
รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นด้วย 
          ๓.๒  กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมให้ให้ลงนามได้ครบทุกคน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

      ๓.๒.๑  กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามได้ ให้ระบุผู้ร่วมงาน 
ทุกคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 

      ๓.๒.๒  กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน 
ทางวิชาการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
          เรื่องที่ ๔  การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ
ราชการ ผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ผู้ที่โอนไปรับราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือผู้ที่ถึงแก่กรรม   
          ๔.๑  ผู้ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ใกล้เกษียณอายุ
ราชการสามารถยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในขณะยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 
          ๔.๒  กรณีสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้แล้วก่อนวันที่ผู้ขอฯ เกษียณอายุราชการ 
ลาออกจากราชการ โอนไปรับราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือถึงแก่กรรม ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
พิจารณาต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการอีก 
          ๔.๓  กรณีเห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
ผู้ขอฯ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการ หรือเอกสารเพ่ิมเติม ภายในวันที่ผู้ขอฯ ยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
          เรื่องที่ ๕  วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
          ๕.๑  กรณีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง 
          ๕.๒  กรณีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้นผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการจะน ามาแก้ไขปรับปรุงไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลงานทางวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ 



-๗- 

          ๕.๓  กรณีมีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิง 
ทางวิชาการ 
          ๕.๔  กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสาร
รับรองว่าจะเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด และสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แล้ว 
          ๕.๕  กรณีผู้ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ยื่นเรื่องเสนอ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอ่ืนๆ  
(ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) เสนอที่มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารรับรองว่าจะเผยแพร่ให้
ไดเ้มื่อใด และสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเรื่องและไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา  ทั้งนี้หากมีการส่งผลงานเพ่ิมเติมระหว่างการลา จะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอฯ กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
          ๕.๖  กรณีสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้แล้วก่อนวันที่ผู้ขอฯ เกษียณอายุราชการ  
ลาออกจากราชการ โอนไปรับราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือถึงแก่กรรม ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง  ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้งดังกล่าวต้องเป็นวันที่ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
      วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
 
 
 



-๘- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

        คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้  
        ๑.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาเลือก  
   ๑.๑  เพ่ิมรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๗ รายวิชา  
เนื่องจากรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรมีความหลากหลายน้อยเกินไป 
   ๑.๒  เพ่ิมรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มท่ี ๒ จ านวน ๑ รายวิชา  
เนื่องจากจ านวนรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรมีความหลากหลายน้อยเกินไป ท าให้ไม่มีรายวิชาส ารองไว้
ส าหรับกรณีที่ในปีการศึกษานั้นๆ ไม่มีการเปิดรายวิชาที่ก าหนด 
   ๑.๓  เพ่ิมรายวิชาด้านการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต  จ านวน  ๓  รายวชิา  
เนื่องจากจ านวนรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรมีความหลากหลายน้อยเกินไป ท าให้ไม่มีรายวิชาส ารองไว้
ส าหรับกรณีที่ในปีการศึกษานั้นๆ ไม่มีการเปิดรายวิชาที่ก าหนด 
        ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
   ๒.๑  แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา  
จ านวน  ๒  รายวชิา เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
หลายกลุ่ม หลายสาขา ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้รับผิดชอบรายวิชา
จึงขอแก้ไขชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
   ๒.๒  แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแก้ไขบุรพวิชา  
จ านวน  ๑  วิชา  เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
หลายกลุ่ม  หลายสาขาดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้รับผิดชอบรายวิชา
จึงขอแก้ไขชื่อวิชาและบุรพวิชา 
   ๒.๓  แก้ไขบุรพวิชา จ านวน ๑ วิชา เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่
ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนหลายกลุ่มหลายสาขา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงขอแก้ไขบุรพวิชา 
   ๒.๔  เปลี่ยนแปลงรหัสรายวชิา จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์
รับโอนรายวิชาดังกล่าวมาด าเนินการจัดการเรียนการสอนเอง 
        ๓.  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
   ๓.๑  แก้ไขค าอธิบายรายวิชา แก้ไขบุรพวิชาและแก้ไขแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ (Curriculum  Mapping) จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 
มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
   ๓.๒  แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ (Curriculum  
Mapping) จ านวน ๒๒ รายวชิา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
 
 
 



-๙- 

        ๔.  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก  
   ๔.๑  แก้ไขรหัสรายวิชาและเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจาก
มีการจัดพิมพ์รหัสรายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๔๙) และผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติ
จริง 
   ๔.๒  แก้ไขรหัสรายวิชา จ านวน ๑๙ รายวชิา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์รหัส
รายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙)   
   ๔.๓  แก้ไขรหัสรายวิชา เพิ่มชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต  
จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์รหัสรายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) และผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
   ๔.๔  แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขรหัสรายวิชา และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์รหัสรายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) และผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
   ๔.๕  เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน ๔ รายวิชา เนื่องจาก 
ให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน 
   ๔.๖  เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต จ านวน ๒๔ รายวิชา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
   ๔.๗  เปิดรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา เนื่องจากต้องการให้นิสิตมีทางเลือกท่ี
หลากหลาย 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
     โดยขอให้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกต หน้า ๒๗ รายวิชา ๕๘๒๕๑๐  
     ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๐- 

  ๔.๒ สถาบันสมทบขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดลงนาม 
        ในปริญญาบัตร 
 

        ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก  
มีวิทยาลัยในสังกัดได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
จ านวน ๘ แห่ง และวิทยาลัยพยาบาล จ านวน ๒ แห่ง ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ออกใบรับรอง และ 
ปริญญาบัตร โดยปริญญาบัตรมีผู้ลงนาม คือ คณบดี อธิการบดี และนายกสภาฯ นั้น  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงลายมือชื่อในปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือให้การตรวจสอบ
เอกสารมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

๑.  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงลายมือชื่อ 
     ในปริญญาบัตรหรือไม่ 
๒.  มหาวิทยาลัยบูรพา มีสถาบนัสมทบ ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล 
     และศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี หากเห็นสมควรให้ผู้อ านวยการวทิยาลัยลงนามร่วม  
     สถาบนัสมทบศูนยฝ์ึกพาณชิยนาวี จะต้องด าเนินการเหมือนกันหรือไม่ 
๓.  ขั้นตอนการด าเนินการ (กรณีให้ลงนามร่วม) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  บุคคลที่ลงลายมือชื่อในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องเป็นหัวหน้า 
     ส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
     ส าหรับผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มิได้เป็นหัวหน้าส่วนงาน 
     วชิาการในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
     การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน จึงไม่สามารถลงลายมือชื่อ 
     ในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ อย่างไรก็ตามในระเบียนใบแสดงผลการเรียน 
     ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีลายมือชื่อของผู้อ านวยการวิทยาลัยอยู่แล้ว  
     ดังนั้น จึงใช้ปริญญาบัตรร่วมกับระเบียนใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานระบุ 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ 
๒.   มอบให้ฝ่ายเลขานุการตอบหนังสือชี้แจง 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



-๑๑- 

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 
 


