
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
วันอังคารที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  

มหาวทิยาลัยบูรพา 
---------------------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

       อธิการบดี 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๔.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๕.  รศ.ดร.มณีรัตน ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

๗.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๘.  ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร 

๙.  ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

 คณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๐. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

  ๑๑. อาจารยไพโรจน สวางไพร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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๑๒. ผศ.ดร.วโิรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

  ๑๓. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

๑๔. ดร.เชษฐ  ศิริสวัสด์ิ   (แทน) กรรมการ 

    (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๕. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๖. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๗. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะอัญมณี 

๑๘. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒๐. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๒. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 
  ๑.  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

๒.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

๓.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๔.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

๕.  คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  ผศ.ดร.พัชนีย ธระเสนา  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒.  รศ.มีชัย  วรสายัณห  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

๓.  อาจารยเอบิ  ทวีชาต ิ   วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

๔.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแชม   วิทยาลัยวิทยาการวจิัยและวิทยาการปญญา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 
 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ังของ 
       สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

           ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนงัสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๔๐๒  

ลงวนัที ่๘ เมษายน ๒๕๕๒  แจงเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ของสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหมหาวทิยาลัยทราบในเบื้องตนแลวนัน้ 

บัดนี้  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒  ดงักลาว 

๑.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒  (เอกสารแนบ ๑)  

๒.  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการพจิารณาประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ลงวนัที ่๑๓ มถิุนายน ๒๕๕๒  (เอกสารแนบ ๒) 

  ในการนี้ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบัน

พิจารณาทบทวนและใหความเหน็ชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้กอนวนัที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ

ตามแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวของ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวนั นับแตวันที่

ประกาศกระทรวงนี้ใชบงัคับเพื่อเสนอตอสาธารณชนตอไป   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และขอใหคณะ/วทิยาลยัที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดําเนนิการประเมินหนวยสอนนอกมหาวทิยาลัยบูรพาใหเสร็จส้ินภายในวนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

  เพื่อนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย  ในวนัที ่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
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วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที ่ ๙  มถิุนายน  ๒๕๕๒  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๖/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมกีารปรับแก  มติ  วาระที ่๔.๑๐  

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา  EN500  (Reading)  ขอ (๓)  โดยใหปรับขอความ 

จาก  “ถาเปนอาจารยภายนอกมหาวทิยาลัยมาสอน  กแ็ลวแตหนวยงานจะจาย”   
เปน  “ถาเปนอาจารยภายนอกมหาวทิยาลัยมาสอน  ใหจายตามอัตรา 
ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด” 

 
วาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

๓.๑  ปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา  EN500 (Reading) 
 

        คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนอตัรา

การจายคาสอนรายวิชา  EN500  (Reading)  ในอัตรา  ๖๐๐  บาทตอชั่วโมง 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒   

  วันที่อังคาร ๙  มิถนุายน  ๒๕๕๒  ใชอัตรา  ๖๐๐  บาทตอช่ัวโมง 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิส  
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

        ดวยคณะวิทยาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เพื่อแกไขรหัสรายวชิาไมให

ทับซอนกับเลขรหัสของรายวิชาอืน่ 
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  สาระในการปรับปรุงแกไข  เปลี่ยนรหัสวชิา จาํนวน ๑ รายวิชา  คือ  

รายวิชา ๓๐๘๔๗๐ ฟสิกสของฟลมบาง   ๓(๓-๐-๖) 

     Physics of Thin Film 

    บุรพวิชา : ๓๐๘๔๓๑ 

เปลี่ยนรหัสวชิาเปน ๓๐๘๓๗๘  ฟสิกสของฟลมบาง   ๓(๓-๐-๖) 

     Physics of Thin Film 

    บุรพวิชา : ๓๐๘๔๓๑    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๑๘ มถิุนายน ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  

(๒)  นาํเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพจิารณาตอไป 

 
๔.๒  การนาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มาใชในการจัดทาํ 
      หลกัสูตรใหมและหลกัสูตรปรับปรุงหลกัสูตร 
 

          ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินการโครงการจดัทํา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education;TQF:HEd)  เพื่อสนองเจตนารมณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เกีย่วกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการ

อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษามุงเนน

เปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศกึษา ซึง่เปนการประกัน

คุณภาพบัณฑติที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และส่ือสารใหสังคม ชุมชน รวมทัง้สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

และตางประเทศเขาใจไดตรงกันและเชื่อมัน่ถึงผลการเรยีนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่

สามารถเทียบเคียงกนัไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทัง้ในและตางประเทศ 
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  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา หมายถงึ แนวคิดในการผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพ

ตามที่มุงหวงั โดยการกาํหนดกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิและแตละ

ระดับการศึกษา ซึง่ตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ 

  ๑.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.  ดานความรู 

  ๓.  ดานทักษะทางปญญา 

  ๔.  ดานทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๕.  ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  โดยใหหลกัสูตรที่จะรับนิสิตใหมเปนครั้งแรก ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป พฒันา

หลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวให

ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจงึขอใหที่ประชุมพจิารณาเกีย่วกบัการนาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF)  มาใชในการจัดทาํหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ขอใหทกุคณะ/วทิยาลัยเริ่มนํารูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  

ระดับอุดมศึกษา (TQF)  มาใชในการจัดทาํหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตร 

ในปการศึกษา  ๒๕๕๓  และใหใชกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา (TQF)   

ทุกหลักสูตรในปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๘/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๒  วันองัคารที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒  ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวทิยาลยับูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 



 
 

-๗- 

  ๕.๒  การเขารวมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร  
         ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา NQF 
 

          เนื่องจากทานรองเลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)   

ทานจิรณี  ตนัติรัตนวงศ  ไดติดตอสถานทตูออสเตรเลีย  อํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการหลักสตูร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  NQF  ระหวางวันที ่ ๒๗ – ๓๑  สิงหาคม  

๒๕๕๒  ซึ่งมผูีเขารวมโครงการ  ดงันี ้ คณบดีทุกคณะ/วทิยาลยั (หรือผูแทน)  ๒๐  แหง  อธิการบดี

มหาวิทยาลยัเครือขาย (หรือผูแทน)  ๘  แหง  ผูแทนสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)  ๒  

คน  ฝายวิชาการ  ๒  คน  รวมไมเกิน  ๓๒  คน  สําหรับคาใหจายใหเบกิจากหนวยงานตนสงักัด 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ขอใหคณะ/วทิยาลัยสงรายชือ่ผูสมัครเขารวมโครงการ  ใหกองบรกิารการศึกษา  ภายใน

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 

 
  ๕.๓  การรับรองคุณวุฒิ  หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต   

       สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ 
 

         ดวยมหีนังสือจากสาํนักงาน ก.พ.  ที่  นร. ๑๐๐๔.๓/๑๙๙  ลงวนัที ่ ๒  กรกฎาคม  

๒๕๕๒  เร่ืองการรับรองคุณวุฒิ  สํานักงาน  ก.พ.  ไดรับแจงจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  วาหลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  ของมหาวิทยาลยับูรพา      

มีเนื้อหาของรายวิชาไมครบถวนตามองคประกอบในสาขาวิชา  (discipline)  บริหารธุรกิจและเนื้อหา

หลักสูตรเนนการจัดการสาธารณะ  การใชชื่อปริญญาควรเนนศาสตรในสาขาวิชารัฐศาสตร  บริหารรัฐกิจ  

หรือรัฐประศาสนศาสตร  โดยชื่อปริญญาควรกําหนดเปนรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  หรือรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ  ๒๕๔๙   

         ก.พ.  ไดพิจารณาแลว  มีมติรับรองคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  ของมหาวิทยาลัยบรูพา  วาเปนปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ        

หรือรัฐประศาสนศาสตร  ซึ่งอาจบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ในตําแหนงที่  ก.พ.  

กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงไดในอัตราเงนิเดือนไมสูงกวา  ๙,๗๐๐ 

           ในการนี ้ มหาวิทยาลยัจึงขอหารือวาควรจะดําเนนิการอยางไร 
 
 
 



 
 

-๘- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  เนื่องจากผูแทนของวทิยาลยัพาณิชยศาสตร  รศ.มีชัย  วรสายัณห  ไดชี้แจงวา  ขณะนี ้

อยูในระหวางดําเนนิการประสานงานกับ  สกอ.  เพื่อช้ีแจงให  ก.พ.  ทราบวา  เนื้อหาใน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ  ครอบคลุมคุณวุฒิ 

ปริญญาทั้ง  ๒  สาขา  คือ  บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  และบริหารรัฐกิจ  ดงันัน้ที่ประชุม 

จึงมีมติ  ขอใหวิทยาลัยพาณชิยศาสตรติดตามผลการพจิารณาปริญญา 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  จากสาํนกังาน  ก.พ.  ตอไป 

  และใหรายงานผลใหมหาวทิยาลยัทราบ 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๐

 

                                                                         
  (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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