
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ชมพูนุช อ่่าช้าง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 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. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. อาจารย์สัญห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ่านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
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 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๓. นางสาวเสาวณีย์ ส่าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาววัชร ี ก่าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ใน “วันประกันคุณภาพการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
 (BUU & C-IQA DAY)” 

 

  ด้วยกองบริการการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน  
“วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
(BUU & C-IQA DAY)” ในวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดโครงการตามเอกสารดังแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งส่าเนาหนังสือส่านักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส่าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของรัฐซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่  
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ ๑๔๑๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การรับรองปริญญา ได้ที่ 
www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส่านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ ว ๒๐  
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรือ่ง การก่าหนดอัตราเงินเดือนส่าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ไดท้ี่ www.ocsc.o.th 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
      วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
  

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20และหนังสือสำนักงาน%20ก.พ.%20ที่
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส่าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  ปรับแก้ค่าอธิบายรายวิชา และ Curriculum Mapping จ่านวน ๒ รายวชิา 
เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  ปรับแก้ Curriculum Mapping จ่านวน ๑๑ รายวิชา เนื่องจากข้อมูลไม่ตรง
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส่าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส่าหรับชาวต่างประเทศ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส่าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส่าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๒  
จาก  นายธนิตย์  อินทรรัตน์  เป็น  นางสาวภัทราพร  สร้อยทอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
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 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การจัดกลุ่มสาขาวิชาคณะดนตรีและการแสดง 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ ให้เพ่ิมข้อ ๔.๒๐ คณะดนตรีและการแสดง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านดนตรีและการแสดง ตลอดจนทะนุบ่ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด นั้น เพ่ือให้การจัดกลุ่มสาขาวิชาถูกต้อง และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ คณะดนตรีและการแสดงจึงขอความอนุเคราะห์ให้
มหาวิทยาลัยด่าเนินการจัดกลุ่มสาขาวิชาให้คณะดนตรีและการแสดงอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะดนตรีและการแสดงอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชาคณะดนตรีและการแสดง 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดกลุ่มสาขาวิชาคณะดนตรีและการแสดง 
  อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๗- 

 ๔.๔ การก าหนดสีประจ าคณะดนตรีและการแสดง 
 

 คณะดนตรีและการแสดงขอก่าหนดสีประจ่าคณะเป็นสีชมพูบานเย็น  
ดังนั้น เพ่ือให้การก่าหนดสีประจ่าคณะดนตรีและการแสดงถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอส่าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ่าต่าแหนง  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดงจึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยด่าเนินการก่าหนด
สีประจ่าคณะดนตรีและการแสดงเป็นสีชมพูบานเย็น  
   ทัง้นี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบให้สีชมพูบานเย็นเป็นสีประจ่าคณะดนตรีและการแสดงแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการก่าหนดสีประจ่าคณะดนตรีและการแสดง 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการก่าหนดสีประจ่าคณะดนตรีและการแสดงเป็นสีชมพูบานเย็น 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ  
เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ่านวน ๒ รายวิชา ซึ่งไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร ์และเพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๘- 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรในล่าดับที่ ๔ จาก นายสุทิน กิ่งทอง  
เป็น นางสาวอัมพร ทองกู้เกียรติกูล เนื่องจาก นายสุทิน กิ่งทอง ย้ายไปประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาศึกษา 
  ๒.  เพ่ิมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรในล่าดับที่ ๖ คือ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ 
เพ่ือเพ่ิมให้มีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรที่มีความช่านาญเฉพาะด้านครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ ประกาศที่ต้องจัดท าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 

  ฝ่ายวิชาการได้จัดท่าตารางสรุปประกาศท่ีต้องจัดท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วย การศึกษาฯ ดังนี้ 
  ๑.  ตารางประกาศที่ต้องจัดท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒.  ตารางประกาศที่ต้องจัดท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๓.  ตารางประกาศที่ต้องจัดท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๔.  ตารางประกาศที่ต้องจัดท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๑.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๑.๑  คณะวิทยาศาสตร์ 
     ๑.๒  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ๒.๑  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
     ๒.๒  คณะศึกษาศาสตร์ 
๓.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     ๓.๑  คณะพยาบาลศาสตร์ 
     ๓.๒  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๔.  ผู้แทนจากสถาบันภาษา 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ การประชุมเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
  ของมหาวิทยาลัย 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอให้มกีารประชุมเก่ียวกับเรื่องทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ จากเวลา ๐๙.๓๐ น.  
  เป็น เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 



-๑๐- 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๕ น. 
 

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

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


