รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
นพ.วิชาญ
เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดร.นภาพร
เลียดประถม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ภก.รศ.ดร.สินธุช์ ัย แก้วกิติชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางลออ
มีรักษ์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๕. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๖. รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ์
กรรมการ
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๗. ดร.มัณฑนา
รังสิโยภาส
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. ผศ.ผกามาศ
สุวรรณนิภา
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๙. ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๑. ดร.วัลลภ
ใจดี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๒. ดร.กุมุทินี
วรสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๓. ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๔. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๕. ดร.ปิยะทิพย์
ตินวร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๖. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
กรรมการ
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๗. อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิทยาเขตสระแก้ว
๒๘. ผศ.ดร.จรัล
ฉกรรจ์แดง
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

-๓๓๐. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๑. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๒. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา
๓๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช)
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. คณบดีคณะอัญมณี
๔. ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ดร.ภัทรภร
ดร.กิตติมา
ดร.นพมณี
ดร.ศรัณย์
อาจารย์ทัศวิญา

ชัยประเสริฐ
พันธ์พฤกษา
เชื้อวัชรินทร์
ภิบาลชนม์
พัดเกาะ

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ด้วยสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้สานักงานรัฐมนตรี
(สร.) แจ้งองค์กรหลักทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้ง ข้อ ๒ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
โดยเฉพาะแผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา มีมาตรการ/การปฏิบัติ เช่น ข้อ ๔ ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนฯ และข้อ ๕ พัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไชต์ http://www.mua.go.th/users/bpp/
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ สรุปมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งสรุปมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบและมีบัญชาให้สานักงาน
รัฐมนตรีดาเนินการแจ้งองค์กรหลักพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย พิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการประชุมดังกล่าวสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ หากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการยกเลิก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน ๒ ฉบับ แต่ยังไม่ได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง ๒ ฉบับ ให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม
เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับอานาจในการลงนามในกฎหมายของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สิน ต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ สภามหาวิทยาลัย

-๕ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๑ (๑๗)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมติ มอบอานาจให้อธิการบดีออกข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินแล้วรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนั้น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ จึงเสนอ
ข้อบังมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๒ ฉบับ ให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีลงนาม ดังนี้
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว ๒๕๔
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นั้น ด้วยสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้แจ้งยืนยันเรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีบัญชาให้แจ้งทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีผลการดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โปรดแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเน้นในเรื่อง
การมีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ คน กรณีที่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใดคนหนึ่งลาศึกษาต่อ
เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต ประธานหลักสูตรต้องรีบดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ หรือสรรหาอาจารย์มาเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบจานวน ๕ คน โดยต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ซึ่งผู้ที่จะ
มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีระยะเวลา ๙ เดือนขึ้นไป สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ให้คานิยามศัพท์ในบทที่ ๓ หน้า ๒๗ ของคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา

-๖ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้ “หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนิน
เช่นเดียวกับการนาเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘
ภายใน ๓๐วัน”
ฝ่ายวิชาการ จึงขอให้ทุกส่วนงานได้ดาเนินการประสานงานและแจ้งให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบจานวน ๕ คน โดยเร่งด่วน เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๗ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education)

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย
(Reprofiling Thai Higher Education) มองประเทศไทยในอนาคต วางธรรมาภิบาลและระบบจัดการใน
มหาวิทยาลัย บริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ)
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ เรื่อง การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai
Higher Education) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารวิชาการทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

-๗วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้
๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและนาออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา
๒. แก้ไขรหัสวิชา รายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด
วิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้าซ้อนกับรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย
๓. แก้ไขหน่วยกิตของบางรายวิชาในหมวดวิชาเอกให้มีความถูกต้อง เนื่องจาก
มีการพิมพ์หน่วยกิตผิดพลาดในบางตาแหน่งของเล่มหลักสูตร เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบ
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มิได้กระทบต่อการลงทะเบียนของนิสิต
๔. แก้ไขแผนการศึกษา ปีที่ ๔ ภาคปลายในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกให้มีความ
ถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายวิชาผิด เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๘๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้
๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและนาออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา
๒. แก้ไขรหัสวิชา รายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด
วิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้าซ้อนกับรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย
๓. เพื่อเป็นการแก้ไขคาผิด ทาให้หน่วยกิตรายวิชามีความถูกต้อง เนื่องจากบาง
รายวิชามีหน่วยกิตผิดพลาดในบางตาแหน่งของเล่มหลักสูตร
๔. แก้ไขแผนการศึกษา ปีที่ ๔ ภาคปลายในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกให้มีความ
ถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายวิชาผิด เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้

-๙๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและนาออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา
๒. แก้ไขรหัสวิชา รายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด
วิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้าซ้อนกับรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย
๓. แก้ไขหน่วยกิตของบางรายวิชาในหมวดวิชาเอกให้มีความถูกต้อง เนื่องจากมี
การพิมพ์หน่วยกิตผิดพลาดในบางตาแหน่งของเล่มหลักสูตร เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มิได้กระทบต่อการลงทะเบียนของนิสิต
๔. แก้ไขแผนการศึกษา ปีที่ ๔ ภาคปลายในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกให้มีความ
ถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายวิชาผิด เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้
๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและนาออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา
๒. แก้ไขรหัสวิชาในรายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชา
เฉพาะวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้าซ้อนกับในรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษา
เพื่อการพัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย

-๑๐๓. แก้ไขหน่วยกิตของบางรายวิชาในหมวดวิชาเอกให้มีความถูกต้อง เนื่องจากมี
การพิมพ์หน่วยกิตผิดพลาดในบางตาแหน่งของเล่มหลักสูตรเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย
๔. แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรในหมวดที่ ๓ ระบบการศึกษา
การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร คือ นางสมศิริ สิงห์ลพ เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด
๕. แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรในตารางเปรียบเทียบรายละเอียด
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๔) กับหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาด (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ
เนื่องจากพบว่าในเล่มหลักสูตร ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ของรหัสวิชา ๖๖๗๓๕๖ ในหน้าโครงสร้างหลักสูตร
ไม่ตรงกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหน้าคาอธิบายรายวิชา จึงขอแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหน้าคาอธิบาย
รายวิชาให้ตรงกับชื่อรายวิชาในหน้าโครงสร้างหลักสูตร
สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหน้าคาอธิบายรายวิชา จานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
จาก
๖๖๗๓๕๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
Small Enterprise Management and Entrepreneurship
เป็น
๖๖๗๓๕๖ การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
Small Business Management and Entrepreneurship
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

-๑๑คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้ไขหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๒/ว ๐๐๙๒
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับแก้ข้อ ๓ หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้
เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๒๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากทาง
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์เพิ่มเติม โดยตาแหน่ง
ดังกล่าวได้รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามข้อกาหนดอาจารย์ประจาหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ๓ ท่าน ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายภาณุพงศ์ บุญเพียร เป็น นางสาวอรณิชา บุตรพรหม
ลาดับที่ ๔ จาก นายวงษ์ระวี ประดาสุข เป็น นางสาวเบญญาดา กระจ่างแจ้ง
ลาดับที่ ๕ จาก นายนักรบ ทองงาม เป็น นางสาวปรียาวดี ผลเอนก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการภาษาไทย
ให้ใช้เลขไทย ผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ เนื่องจากผลงาน
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศเขียนเป็นภาษาไทย
๑.๓ ขอให้ตัดผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาออก
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๓๔.๘ ปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะกรรมการบริหารวิชาการได้มีมติ เรื่อง แผนการผลิตบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้มีการทบทวนแผนการ
ผลิตบัณฑิตให้สัมพันธ์กับจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยได้กาหนดจานวนนิสิตภาคพิเศษ ไม่ควรเกินจากจานวนภาคปกติ ซึ่งจะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการปรับแผนการรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การผลิตบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์
จึงขอปรับแผนการรับนิสิต (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้คณะฯ กลับไปพิจารณาทบทวนจานวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับ
จานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลา สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒. ขอให้คณะฯ วิเคราะห์งบประมาณ แผนอัตรากาลังคน และทรัพยากรในการจัด
การเรียนการสอน โดยเฉพาะจานวนห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจานวนนิสิต
๓. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตร
การศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๙๐/๒๕๕๔
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวในนิยามคาว่า “ยกเลิกหลักสูตร” ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับการปิดหลักสูตร สาขาวิชา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยทาหนังสือ
แจ้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลนิยามคาว่า
“ยกเลิกหลักสูตร” ครอบคลุมเนื้อหาตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่
การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

-๑๔ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตร
การศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อกาหนด
วันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ กาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เป็นวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

