
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่1/2555 
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 4.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

5.  นพ.วิชาญ   เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   8.  ผศ.ดร.รัชนภีรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

9.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

10. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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 11. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 12. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 13. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 14. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

 คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

 15. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   16. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   17. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   18. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

19. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

21. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  22. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

23. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

24. ผศ.ทนงศักดิ์  ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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25. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

26. ดร.กุมุทินี  เจริญรัตน์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

27. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

28. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

29. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

30. รศ.ดร.เสร ี  ชัดแช้ม    กรรมการ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  31. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

32. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

33. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 34. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 35. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.40  น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 11/2554  
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 การจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” 
 

      ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการประชุมวิชาการด้วย และตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยในปีนี้ได้เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพ
ร่วมการจัดประชุมวิชาการ“วทิยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2555  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจะเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ
“วิทยาศาสตร์วิจัย”ทุกปี (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือที่  
ศธ 0509.6(3.13)/ ว 1430 แจ้งตามทีส่ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ศธ 0201.6/8359 
ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และส่งส าเนาหนังสือร้องเรียน ที่มีผู้ร้องผ่านศูนย์บริการประชาชน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจาก  
นายชานนท์  แกว่นกสิกรรม ร้องขอให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยพิจารณาเก่ียวกับการจัดวางหลักสูตรการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เอ้ือต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 



-5- 
 
(ปวส.) และประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในการนี้ ใคร่ขอส่งข้อร้องเรียนดังกล่าว มาให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางพิจารณาเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ต่อไป (รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 ขอให้มหาวิทยาลัยรับรองการปรับสัดส่วนค่าร้อยละองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคล 
     เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ในกลุ่มสาขาวิชา 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

       ตามท่ี ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับสัดส่วน
ในองค์ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 
2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากในวันประชุมดังกล่าว
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรืมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคณะ/สาขาวิชา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงได้มีการพิจารณาค่าสัดส่วนร้อยละของ
องค์ประกอบที่เหมาะสม สรุปได้ดังนี้ 
       กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
       1.  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
       องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ 
       1.  GPAX        20 
       2.  O-NET        30 
       3.  GAT        30 
       4.  PAT         - 
   4.1  PAT 1       20 
       2.  พื้นฐานศิลปศาสตร์ 
       รูปแบบที่ 1 
       องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ 
       1.  GPAX        20 
       2.  O-NET        30 
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       3.  GAT        50 
       รูปแบบที่ 2 
       องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ 
       1.  GPAX        20 
       2.  O-NET        30 
       3.  GAT        30 
       4.  PAT         - 
   4.1  PAT 7 (เลือก 1 วิชา)     20 
 เพ่ือให้การด าเนินการปรับสัดส่วนค่ารัอยละ ฯ เสร็จทันก าหนดเวลา ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ฯ 
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้การรับรองการปรับสัดส่วน/ ค่าร้อยละขององค์ประกอบ และให้แจ้งกลับไป
ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลขท่ี 328 อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 13 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10440 โทรศัพท์ 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5157 ภายใน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 หากพ้นจากก าหนดดังกล่าว จะถือว่ามหาวิทยาลัยให้การรับรองการปรับ
สัดส่วนค่าร้อยละขององค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) กลุ่ม
สาขาวิชามุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่  
     การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. 2554 

 

       ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ 
แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) TQF: HEd  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศฉบับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.6 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
 

      ด้วยประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน  

      ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ Download ประกาศฉบับดังกล่าวได้จากเว็บไซต์  
www.mug.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF : HEd (รายละเอียด 
ดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.7 การสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับมหาวิทยาลัย  

     จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

       ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับมหาวิทยาลัย จากส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 
เวลา 13.00 น. ณ อาคารโรงแรมเทาทอง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.8 ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยส่งบทความวิจัยส าหรับการประชุม 
       วิชาการนานาชาติ 
 

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์
และนักวิจัยส่งบทความส าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ  BUU International Conference 2012  
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 11/2554 
      วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 

      ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2554  
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้ถอนวาระ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และให้น าเข้าคณะกรรมการบริหารวิชาการในครั้งต่อไป  
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
 



-9- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ หากพบข้อแก้ไข ขอให้คณะกรรมการ ฯ ส่งข้อมูลกลับมาท่ี 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 
 2. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 2/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 

                          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


