
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ 
วันอังคารที ่๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

---------------------------- 
 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๕.  อาจารยเสาวนีย ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

๘.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร 

๑๐. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

   



 
 

-๒- 

๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษวงศ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๓. ผศ.ดร.วโิรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

  ๑๔. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

๑๕. รศ.ดร.วิชิต  สุรัตนเรืองชัย   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๖. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๗. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ   กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

๑๘. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดคีณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๙. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๒๐. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

๒๑. อาจารยพิสิษฐ บึงบัว    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๒. อาจารยพิสิษฐ บึงบัว    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒๔. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๖. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 



 
 

-๓- 

 
ผูลาประชมุ 
  ๑.  อธกิารบด ี
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑ รายงานการประชุมสมัมนาเรื่อง “สถานภาพการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ังของ 
      สถาบันอุดมศึกษาไทย” 

 

          ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดจดัประชุมสัมมนา  เร่ือง  

“สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอดุมศึกษาไทย”  เมื่อวันที่  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๒  

ณ  โรงแรมเซน็จูร่ี  พารค  นัน้  ในการนี ้ ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล  ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  

และ รศ.เกษม  พพิัฒนปญญานุกูล  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร   

ไดสรุปเนื้อหาสาระการประชุม  ดงันี ้

  ๑.  ดร.สุเมธ  แยมนุน  เนนเรื่องธรรมาภิบาล  ไมตองการใหนักศึกษาที่เขามาเรียน 

ในหนวยสอนนอกสถานที่ตัง้ที่ยงัไมไดคุณภาพ  และเนนวาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นัน้  นายก

สภาสถาบนัเปนผูอนมุัติและอธิการบดีเปนผูปฏิบัติ  ดงันั้น สกอ.  จะรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล  

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและเปดเผยตอสาธารณะ 

  ๒.  กฎเกณฑ  แนวปฏิบัติ  และการประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการพจิารณาประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของ

สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ๓.  ศ.ดร.สมหวัง  พธิิยานวุฒัน  ไดกลาวถึง  การตรวจประเมินรอบ  ๓  ของ  สมศ.   

จะประเมนิระดับคณะ  รวมถึงการประเมนิระดับสาขาวชิา  และหนวยสอนนอกสถานที่ตัง้ดวย  แตจะสงผล

ตอสาขาวิชาหรือสถาบันอยางไร  ยังไมไดสรุป  ซึ่งจะมีการประชุมวนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒  ไดผล

อยางไรจะขึ้น  web  ใหทราบ  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 



 
 

-๔- 

วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๙/๒๕๕๒  วันที ่ ๙  กนัยายน  ๒๕๕๒  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่ ๙/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 
วาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

  - ไมมี - 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  รางขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
 

           ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดมขีอสังเกตเกี่ยวกับขอบังคับ

มหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ขอ ๑๑.๖.๔  ระบุวา  ในภาคฤดูรอน

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน  ๑๐  หนวยกิต  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ  ทั้งนี้  เพือ่ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธกิาร  ขอ ๑๑  ระบุวา  “สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูรอนให

ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต” 

           ในการนี ้ กองบริการการศึกษาจงึไดเสนอ  ราง  ขอบังคับมหาวทิยาลยับูรพาวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 



 
 

-๕- 

๔.๒  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศกึษา ๓ ดี 
 

        ดวยกระทรวงศกึษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา  ๓  ดี  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่ด ี ๓  ดาน  คือ  ดานประชาธปิไตย  ดานคณุธรรม  จริยธรรม  และ

ความเปนไทย  และดานภูมคิุมกันภัยจากยาเสพติดอยางยั่งยืน  เพื่อเปนการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

สถานศกึษา  รวมทัง้ผูเรียนตามนโยบาย  สถานศกึษา  ๓  ดี  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึได

พัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล  “สถานศึกษา  ๓  ดี”  ไวในระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 

          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายดังกลาว  โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่

ตอบสนองนโยบายสถานศึกษา  ๓  ดี  ตัง้แตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๒  เปนตนไป  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ เสนอคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  

พิจารณาดาํเนินการตอไป 

 
๔.๓  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวชิาโทนิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิชาโทนเิทศศาสตร   

ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เนื่องจากหลักสูตรวิชาโทนเิทศศาสตรเนน

การประชาสมัพันธมีวิชาโทบังคับ  คือ  วชิา  ๒๐๒๑๑๑  การประชาสัมพันธเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔)  ซึ่งซ้ํากบั

วิชาแกนในหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  จึงทาํใหนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ที่เรียนวิชาโทการ

ประชาสัมพันธมีหนวยกิตในกลุมวิชาโทบังคับไมครบ  ๑๑  หนวยกติ 

  สาระสําคัญในการปรับปรุง  คือ  ใหนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ที่เรียนวิชาโท

นิเทศศาสตรเนนการประชาสัมพันธเลือกเรียนรายวิชาโทเลือก  จาํนวน  ๒  หนวยกติ  เพื่อทดแทนวิชา  

๒๐๒๑๑๑  การประชาสัมพนัธเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔)  เพือ่ใหนิสิตมีจาํนวนหนวยกิตในกลุมวิชาโทบังคับครบ  

จํานวน  ๑๑  หนวยกิต  ตามที่ระบุในหลักสูตร  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  

๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 



 
 

-๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร 

  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวชิาภาษาเกาหลี ภาคพิเศษ 

 

           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหล ี ภาคพิเศษ  เพื่อใหเปนไปตามแผน 

ที่ภาควิชา ฯ  ไดจัดทําและรองรับเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ  ซึ่งจะสามารถนาํรายไดมาพฒันา 

การเรียนการสอนของภาควชิา ฯ  ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นตอไป  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  

๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๕  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวชิาภาษาจนี ภาคพิเศษ 

 

           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ภาคพิเศษ  เพื่อใหเปนไปตามแผน 

ที่ภาควิชา ฯ  ไดจัดทําและรองรับเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ  ซึ่งจะสามารถนาํรายไดมาพฒันา 

การเรียนการสอนของภาควชิา ฯ  ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นตอไป  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



 
 

-๗- 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  

๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๖  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวชิาภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ 

 

           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ  เพื่อใหเปนไปตามแผน 

ที่ภาควิชา ฯ  ไดจัดทําและรองรับเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ  ซึ่งจะสามารถนาํรายไดมาพฒันา 

การเรียนการสอนของภาควชิา ฯ  ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นตอไป  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  

๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 

 

 
 
 



 
 

-๘- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันองัคารที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๒  ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  และขอใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   

คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๒  วันองัคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๔.๒๕

 

                                            
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

                
    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        หวัหนางานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

          ผูบันทกึการประชุม  

 

                
       (นายพิชติร  มีพจนา)                         (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

           ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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