
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ 11/2549 
วันจันทรที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวทิยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 2.  ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3.  ผศ.ดร.สมถวลิ จริตควร    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

4.  ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 6.  ผศ.ดร.รุงรัตน ศรีสุริยเวศน   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

7.  อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

8.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ    กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

9.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัวทิยาศาสตรการกีฬา 

 10.  อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

(แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

 11. อาจารยวัลลภ ศัพทพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

12.  ผศ.ดร.สุนันทา โอศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) ผูอํานวยการวทิยาลยัแพทยแผนไทย 
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13.  ดร.สมุทร  ชํานาญ    กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

14.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

15.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

16.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 17. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวชิาการศึกษา 
 
ผูลาประชมุ 

1.  อธกิารบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

3.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

4.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

5.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

7.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

8.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

9.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวทิยาเขต จนัทบรีุ 

 
ผูเขารวมประชุม 
  1.  อาจารยเอบิ  ทวีชาต ิ   วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
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วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
1.1  นโยบายปฏิรูปอุดมศกึษา 

 

          ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ  มนีโยบายการ

ปฏิรูปอุดมศึกษาดังนี ้

  1.  เนนการจัดการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง  และมุงเนนผูเรียนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม  โดยใหสอดแทรกในหลักสูตรในหมวดศึกษาทัว่ไป 

  2.  เนนการบรหิารแบบกระจายอํานาจทุกระดับ  ตั้งแตระดับพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา  ใน

การนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารไดให  มหาวิทยาลัยตาง ๆ  นํา  พรบ.  ทีเ่คยเสนอตอคณะรัฐมนตรี

กลับไปพิจารณาทบทวนใหม  และแสดงความจาํนงใหมอีกครั้ง   

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550 

 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในป พ.ศ.2549  มหาวทิยาลัยบูรพา  ไดคะแนน  

3.48  และในป พ.ศ.2550  มหาวิทยาลยัจะตองทาํคํารับรองฯ สงให  กพร.  อีกครั้ง  ทัง้นี้ขอใหคณะศิลปกรรม

ศาสตรจัดสงขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปญญา  เพื่อแจง  กพร.  ตอไป 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3  ขอมูลปรัชญาเศรฐกจิพอเพียง 

 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ใหกระทรวงศกึษาธกิารทําหนาที่ในการปลกูฝงให 

ความรู ความเขาใจ และหลกัการทีถู่กตองแก นักเรียน นกัศึกษา ประชาชนทั่วไป ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือถงึ  คณะ/วทิยาลัย  ในการดําเนนิการดังกลาว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4  แผนการฝกอบรมผูบริหารระดับกลาง 
 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  มหาวิทยาลยัไดจัดโครงการผูบริหารระดับกลาง  

โครงการพฒันาหวัหนาภาค  และรองคณบดี  วิธกีารฝกอบรมจะมีหลายวิธ ี เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา  โดยจะ

ดําเนนิการจัดฝกอบรม  ระหวางวนัที ่19-30 มีนาคม 2550 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5  การจัด  workshop  เรื่อง  student-centered learning 
 

                 ประธานฯ   แจงใหที่ประชุมทราบวา   มีอาจารยจากทนุ Fulbright   ชื่อ               

Dr.Celeste M. Brody  เปนผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับ  Teaching  and  learning  มาเปนวิทยากรอบรม  โครงการ 

Student - centered learning  ระหวางเดือนพฤศจกิายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2550 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6  การดาํเนินการสอบโควตา 
 

                  ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา  แจงใหที่ประชุมทราบวา  มหาวิทยาไดดําเนนิการจัด

สอบโควตา  ซึง่เลื่อนมาจากวันที่  13  ตุลาคม  2549   เปนวนัที ่ 4  พฤศจิกายน  2549  เนื่องจากเกิดอุทกภัย  

โดยมีการจัดสอบวิชา 01-04  โดยขอสอบในรายวิชา 02 ไดมีปญหาในขอ 5,22-24  และในวนัที ่5 พฤศจิกายน

2549  ไปรับขอสอบที่วทิยาเขตสารสนเทศจันทบุรี และวทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7  โครงการเพชรบรูพา 
 

                  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ไดมีการประชมุ.....โครงการเพชรบูรพา  จะประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ  ภายในวนัที่ 10 พฤศจิกายน  2549  และมนีักเรียนที่อยูในโครงการ  จาํนวน 330 คน 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2549 

        วันที่  18  ตุลาคม  2549 
 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่ 

10/2549  วันที ่18 ตุลาคม 2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2549 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 
วาระที ่4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  ขอเปลีย่นแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา (วิทยาลยัการแพทยแผนไทย อภัย
ภูเบศร) 

 

          ตามที่วทิยาลยัการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ทั้งนี ้สภามหาวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่  

7/2548  เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2548   และมหาวิทยาลัยไดดําเนนิการเสนอสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเพือ่รับทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตร  ตามหนังสือที่ ศธ 0528/0198 ลงวนัที ่10 มกราคม 2549  

ความทราบแลวนัน้ 

  ในการนี้  วทิยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและ 

ชื่อปริญญา   เพื่อใหชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญามีความสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วนัที่ 1 มถิุนายน 2549 และ

แสดงถึงความรูความสามารถเฉพาะในการประกอบวิชาชีพตอไป  โดยวิทยาลัยฯ ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1.  ชื่อหลักสูตร

     จาก   วทิยาศาสตรบัณฑติ (แพทยแผนไทยประยุกต) 

         Bachelor of Science Program in Applied Thai Traditional Medicine 



 -6- 

     เปน   หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 
   Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 
2.  ชื่อปริญญา

     จาก   วทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (แพทยแผนไทยประยุกต) 

   Bachelor of Science (Applied Thai Traditional Medicine) (B.Sc.) 

     เปน   การแพทยแผนไทยประยกุตบัณฑิต (พท.บ.) 
   Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine  (B.TM.) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลกัสูตรและชื่อปริญญา  

(วิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ 

(2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

4.2  การใหความรูเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน)  ไดมอบ

นโยบายแกผูบริหารองคกรหลัก  ในการประชุมเมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2549  ใหกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่ใน

การปลูกฝงใหความรู ความเขาใจ และหลกัการทีถู่กตองแก นักเรียน นกัศึกษา ประชาชนทั่วไป ในเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง  ทัง้นี้เพื่อเปนไปตามนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี 

          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแจงใหมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายดังกลาว

และพิจารณาสอดแทรกความรู ความเขาใจ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เขาไปในเนื้อหารายวิชาตาง ๆ ของหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป  หรือเนื้อหารายวิชาอื่น  หรือจัดเปนวิชาเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง  ซึง่อาจจะผนวกลงไปใน

กิจกรรมตาง ๆ ดวย 

         ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการสอดแทรกความรู ความเขาใจ เร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง เขาไปในเนื้อหารายวิชาตาง ๆ ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  หรือเนื้อหารายวชิาอื่น  หรือจัดเปนวิชา

เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  การพฒันาอาจารย  โดยเชิญวทิยากรมาใหความรูความเขาใจ 

(2)  การพฒันานิสิต  จัดชั่วโมงใหนิสิตไดเรียนรูโดยตรง  ในวนัพฤหัสบดี  ชวงบาย  โดย

ประสานงานกบักองกิจการนสิิต 

(3)  ใหสอดแทรกความรู  ในรายวิชาศึกษาทัว่ไป  ของรายวิชาทรพัยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี  

       และส่ิงแวดลอม 

(4)  ใหมีการจดัทัศนศึกษา  โดยทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง  เพื่อปลูกฝงใหนิสิตม ี

       ความรูความเขาใจยิ่งขึน้ 

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่12/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 12/2549  วนัอังคารที ่12  ธันวาคม  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  10.50 น. 
 

 

 (นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

          นักวิชากรศึกษา           หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

        ผูบันทึกการประชุม             ผูบันทึกการประชุม 
 

  

      (นายพิชิตร  มีพจนา)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจติรพร  หลอสุวรรณกุล) 

         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

               ผูตรวจรายงานการประชุม                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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