
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ 
วันอังคารที ่๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ ์   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว (บานบงึ) 

๕.  ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สระแกว) 

๖.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล (จนัทบรีุ) 

 ๗.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๘. พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๙.  ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๑๐.  ผศ.วาที่เรือตรี ดร.เอกวทิย มณีธร   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๑. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๒. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 



 
 

-๒- 

๑๓. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๔. ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๕. ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๑๖. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปศาสตร (จันทบุรี) 

 ๑๗. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   กรรมการ 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 ๑๘. อาจารยพัชรวด ี พูลสําราญ   กรรมการ 

   คณบดีคณะสังคมศาสตร (สระแกว) 

 ๑๙. ผศ.ดร.อนามยั เทศกะทึก   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๒๐. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะอัญมณี 

๒๑. อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๒. อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

๒๓. รศ.ดร.เสรี  ชัดแชม    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวทิยาการวิจัยและวทิยาการปญญา 

๒๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๕. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๗. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=20100010&f_cmd=2&officercode=20100010&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%E0%A1%C9%C1+%BE%D4%BE%D1%B2%B9%EC%BB%D1%AD%AD%D2%B9%D8%A1%D9%C5&remark=&officeremail=kasemp%40buu%2Eac%2Eth
http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=41100002&f_cmd=2&officercode=41100002&officername=%BC%D9%E9%AA%E8%C7%C2%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%A1%C4%C9%AE%D2+%E1%CA%A7%CA%D7%BA%AA%D2%B5%D4&remark=&officeremail=


 
 

-๓- 

ผูลาประชมุ 
๑.  อธกิารบดแีละรักษาการแทนคณบดีวทิยาลยันานาชาติ 
 

ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  รศ.มีชยั  วรสายัณห วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

  ๒.  อาจารยสารัตน เถื่อนสวุรรณ คณะโลจิสติกส 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  คําสั่งมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
      มหาวิทยาลยับูรพา 

 

       ตามทีม่หาวทิยาลยับูรพาไดมีคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

มหาวิทยาลยับูรพา  นัน้  เนือ่งจากไดมกีารเปลี่ยนแปลงผูบริหารและมหีนวยงานเพิม่ข้ึน  ดงันัน้  เพือ่ใหการ

บริหารวิชาการในสังกัดคณะและวิทยาลยัตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยบรูพา  เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย

บูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อตอไปนี ้ เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการ  มหาวทิยาลยั

บูรพา  โดยใหยกเลิกคําส่ังมหาวิทยาลัยบรูพาที ่ ๑๒๙๕/๒๕๕๑  ลงวนัที ่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และใช

คําสั่งฉบับนี้แทน   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  และขอใหทําคําสัง่เปลี่ยนแปลงตามรายชื่อตอไปนี ้

  ๑.  อธกิารบด ี     ที่ปรึกษา 

  ๒.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 

  ๓.  คณบดีทุกคณะ    กรรมการ 

  ๔.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 

  ๕.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ   กรรมการ 

  ๖.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

  ๗.  หวัหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๘.  นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ   ผูชวยเลขานุการ 

  ๙.  นางสาวณฐักานต  ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 



 
 

-๔- 

วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมขีอแกไข  ดังนี ้

  (๑)  หนา ๓  วาระที่ ๑.๒  ใหตัดคําวา  “และสาขาวชิาวทิยาศาสตรการออกกําลังกาย 

       และการกีฬา”  ออก 

(๒)  หนา ๑๕  วาระที ่๕.๒  ภาระงานสอนของอาจารย  แกไขมติ  ดังนี ้

       (๑)  ภาระงานสอนเกนิ  สําหรับภาคปกติ  ใหคณะเจาของรหัสวชิาเปนผูรับผิดชอบ 

     ภาระการจายเงนิ 

         (๒)  ภาคพิเศษใหคณะเจาของหลักสตูรโอนเงนิคาสอนและคาคมุสอบให 

  คณะเจาของรหัสวิชา  โดยใหโอนเงนิไปยงัหนวยใหบริการหลังชวงเพิม่ – ถอน ๑ สัปดาห 

  แลวแตคณะจะไปจัดการภายใน  หลังการสํารวจขอมูลพนสภาพนิสิตแลวให 

  โอนเงนิงวดสุดทายใหหนวยงานที่ใหบริการจนครบ 

         (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการในภาคพิเศษ  ใหประสานงานระหวางคณะรับบริการกับ 

     คณะที่ใหบริการ  ใหชวยกันกํากับดูแลใหสอนใหครบจํานวนชั่วโมงตามหลักสูตร 

      จัดระบบกลไก  ตรวจสอบจํานวนชั่วโมงสอนใหครบ 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

  - ไมมี - 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๕- 

วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง  คือ  หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เปนหลกัสูตรที่จัดทําขึน้เมื่อป  พ.ศ. ๒๕๒๑  และปรับปรุง 

เมื่อป  พ.ศ. ๒๕๔๒  ปจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางปฏิบัติตาม

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มุงพฒันา

ผูบริหารการศกึษาใหมีวิสัยทัศน  กลยุทธในการบริหารและพัฒนาวชิาชีพใหสถานศึกษาเปนองคการแหง

การเรียนรูเปนที่ยอมรับของสังคมและชวยพัฒนาประเทศ  จึงมีความจาํเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคต 
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (เรยีนรายวชิาและทาํวิทยานิพนธ) 
  ๑.  หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา     ๘  หนวยกิต 

  ๒.  หมวดวิชาเอก  

       ก.  วิชาบงัคับ       ๑๒  หนวยกติ 

       ข.  วิชาเลอืก          ๔  หนวยกติ 

  ๓.  วทิยานพินธ      ๑๒  หนวยกติ   
   แผน ข (ไมทาํวิทยานิพนธ) 
  ๑.  หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา     ๘  หนวยกิต 

  ๒.  หมวดวิชาเอก  

       ก.  วิชาบงัคับ       ๑๒  หนวยกติ 

       ข.  วิชาเลอืก       ๑๓  หนวยกติ 

  ๓. การศึกษาอิสระ        ๓  หนวยกติ  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๔  เมษายน  ๒๕๕๑ ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 
 
 
 



 
 

-๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหคณะศึกษาศาสตรเสนอเรื่องเขาวาระของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

แลวนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๗/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๗/๒๕๕๑  วนัพฤหัสบดีที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น  ณ หองประชมุ ๙๐๓     

ชั้น ๙  อาคารภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
๕.๒  แบบฟอรมหลักฐานขอเบิกเงินคาตอบแทน คาสอน และสอบ  
       นสิิตระดับปริญญาตรี / โท / เอก 

 

           คณบดคีณะโลจิสติกสไดเสนอแบบฟอรมหลักฐานขอเบิกเงินคาตอบแทน  คาสอน  

และสอบ  นิสิตระดับปริญญาตรี / โท / เอก  เพื่อใหคณะตาง ๆ  นําไปใชในการเบกิคาสอน  กรณีที่สอนเกิน

หนวยภาระงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๗- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบ 

   

 

ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 

  (นางสาววรรณา    แนบเชย)        (นายพิชิตร  มพีจนา) 

     หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน              ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

       ผูบันทึกการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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