
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๔.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕.  ดร. นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๗.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๘.  ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 

    (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙.  อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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   ๑๔. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ๑๖. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๕. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๙. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๒๐. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๖. อาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๙. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

๓๐. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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  ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๒. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๒.  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๒.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    กองบริการการศึกษา 
  ๓.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๔.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๔- 

๑.๒  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา 
       กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

         ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จากทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมในการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ดังนี้ 
         ๑.  วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความร่วมมือทาง 
วิชาการและงานวิจัย 

 ๑.๒  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

       ๒.  กิจกรรมความร่วมมือ 
 ๒.๑  ส่งเสริมด้านวิชาการ 

           (๑)  เป็นสื่อกลางในการจัดการอบรมสัมมนาครู และบุคลากรของโรงเรียน 
           (๒)  คณาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียน 
           (๓)  คณาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้การ
อบรมสัมมนาแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  

 ๒.๒  ส่งเสริมด้านศักยภาพของผู้เรียน 
           (๑)  ให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
           (๒)  ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการ ณ  ห้องปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
           (๓)  ให้โอกาสครูและบุคลากรของโรงเรียนศึกษาดูงานร่วมกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  
           (๔)  ให้โอกาสครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมและเยี่ยมชมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒.๓  ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ  
           (๑)  จัดโควตาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ปรากฏ ศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศในแต่ละปีการศึกษา 
           (๒)  โรงเรียน คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี ซึ่งอาจ
ได้รับการสนับสนุนการศึกษา เป็นค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละคณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัย
บูรพาได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศในแต่ละปีการศึกษา 

ขณะนี้มีจ านวนโรงเรียนที่ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการทั้งสิ้น ๙๙ แห่ง 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมีเพ่ิมเติมโรงเรียนอีก ๗ แห่ง ที่สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระแก้ว ทีร่่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
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๑.๓ รายช่ือวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับการเผยแพร่ 
      ผลงานทางวิชาการ 

 

      รายชื่อวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการท่ีเป็นไปตามตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
คือวารสารทางวิชาการที่มีชี่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation Index Centre – TCI) กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public-
html/index.html) จ านวน ๑๑ ฉบับ จ าแนกเป็น วารสารในกลุ่ม ๑ จ านวน ๕ ฉบับ และวารสารในกลุ่ม ๒ 
จ านวน ๖ ฉบับ  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 

 

       ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๑๐๘๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายแห่ง ขอหารือกรณี 
มีผู้น าวุฒิการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองไปสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ท าให้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือไม่มี
สิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เนื่องจากมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยว่า ต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกฯ จึงต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
วันสุดท้าย 
        ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงขอให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่า มีคุณวุฒิที่ยังไม่ได้เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองหรือไม่ หากมี ขอให้เร่งด าเนินการ
เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองโดยเร็ว เพื่อมิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา เสียสิทธิ์ 
ในการสมคัรสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชาการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งใหม่ที่ก าลังจะมาถึง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public-html/index.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public-html/index.html


-๖- 

๑.๕ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      หรือดุษฎีนิพนธ์หลัก และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๘๙/ ๒๕๕๔ เรือ่ง คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ “ข้อ ๖ กรณีท่ีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ ซึ่งท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/ดุษฎีนิพนธ์ร่วมให้
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ดุษฎีนิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลม 

       ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตาม 
วรรคหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษด้วย” 
         ดังนั้น ก่อนเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษก่อน พร้อมนี้ได้แนบตัวอย่าง ดังนี้ 
         ๑. ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือดุษฎีนิพนธ์หลัก  
         ๒. ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
      ทางวิชาการในกรณีวารสารทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ยังไม่ได้ให้การรับรอง 

 

      ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ยังไม่ได้ให้การรับรอง สภามหาวิทยาลัย 
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด โดยให้ส่วนงานด าเนินการตามเกณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๗ การเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 

                  ตามท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ด าเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ โดยก าหนดสอบครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  เนื่องด้วยมีเหตุ
ชุมนุมทางการเมืองในหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ท าให้มีการปิดเส้นทางการจราจร เป็นสาเหตุท าให้
การเดินทางคมนาคมไม่สะดวก และอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปสอบของผู้สมัครสอบ ดังนั้น สทศ. 



-๗- 

จึงได้เชิญประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการจัดสอบ GAT/PAT 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเลื่อนวันสอบดังนี้ 
 

      GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (เดิมสอบ วันที่ ๗- ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
          เลื่อนเป็นวันที่ ๘ -๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          ประกาศผลสอบวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (เดิมสอบ วันที่ ๘- ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
          เลื่อนเป็นวันที่ ๒๖ -๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          ประกาศผลสอบวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๘ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

       ตามท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือที่  
ศธ ๕๑๐๒.๑ / ๔๒๙๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งมติ
คณะกรรมการคุรุสภาที่เห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการศึกษาในสถาบันที่มีคุณสมบัติและเกณฑ์การรับรองตามท่ีคุรุสภาก าหนดได้ ความละเอียดแจ้ง 
แล้วนั้น ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ท าหนังสือยืนยันอีกครั้งว่า สถาบันต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์การรับรองใหม่เพ่ือเสนอขอรับรองจากคุรุสภา และสถาบันจะต้องได้รับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงจะด าเนินการรับสมัครครูผู้สอนที่มีหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ หากสถาบันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ส านักงานเลขาธิการ
คุรสุภาจะน าเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือพิจารณาไม่รับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของสถาบัน
อีกต่อไป และผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถน าหลักฐานมาขอเทียบโอนหรือใช้เป็นคุณวุฒิในการขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



-๘- 

  ๑.๙ โปรแกรมตรวจสอบผลงานทางวิชาการ Turnitin 
 

         คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจโปรแกรมตรวจสอบผลงาน 
ทางวิชาการ Turnitin ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าหรับตรวจสอบผลงานทางวิชาการทุกประเภท สามารถตรวจสอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์จากส านักพิมพ์ และ Student Papers โดยมีเงื่อนไขการใช้
โปรแกรม ดังนี้ 
         1.  จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ จ านวน 3,000 คน นับเฉพาะที่เป็นนิสิตเท่านั้น   
สถานะอาจารย์ไม่จ ากัดจ านวน 
         2.  ระยะเวลาในการใช้โปรแกรม 1 ปี 

       ทั้งนี้  หากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านใดต้องการใช้โปรแกรม ติดต่อได้ที่ 
คณะศึกษาศาสตร์ เบอร์ติดต่อภายใน ๒๐๐๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
       ส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือปรับแก้รหัสวิชาหมวดวิชาเอกบังคับ และหมวดวิชา 
เอกเลือก เนื่องจากรหัสวิชาซ้ าซ้อน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๙- 

         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
       เพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ชื่อ 
       รายวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล าดับที่ ๑๖ วิชาภาษาเฉพาะกิจ ให้สอดคล้องกัน 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมและปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเลือกท่ี
ตนเองสนใจได้มากยิ่งข้ึน และเพ่ิมเนื้อหาสาระส าคัญของแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีทักษะเฉพาะสาขาที่ตรงตามวิชาชีพ ได้แก่ การเพ่ิมรายวิชาที่ถูกก าหนดตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพควบคุมด้านการควบคุมมลพิษทางน้ าของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคือ วชิามลพิษทางน้ า 
วชิาระบบบ าบัดน้ าเสียและการควบคุม และวิชาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
     ๑.๑  ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายวิชา ๓๐๙๔๓๕ และ 

  ๓๐๙๔๓๖ ให้สอดคล้องกัน 
     ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย รายวิชา ๓๐๙๓๓๒  

  ค าว่า “มลพิษ” 
     ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ให้สอดคล้องกัน 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
คือ เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นิสิตที่มีความสนใจในธุรกิจค้าปลีกอันจะ
สามารถน าความรู้ไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกได้เอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๑๑- 

๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
      ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับปรุงรหัสรายวิชาให้มีความถูกต้อง และเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชา ในหมวดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ปรับแก้ 
     ค าน าหน้าชื่ออาจารย์ล าดับที่ ๔ นางพัชนี  นนทศักดิ์ ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากซ้ าซ้อนกับรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
 
 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
     โดยขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๖ แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
       (Country Strategy) และสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือแก้ไขปัญหา 
       ของประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด และ 
       ระดับท้องถิ่นหรือชุมชน 
 

       ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ ว ๑๓๘๔  
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) และขอความอนุเคราะห์ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูล เพื่อที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลกเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป
ดังนี้ 

       ๑.  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       ๒.  รายชื่อคณะ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกได้ 
       ๓.  รายชื่อหลักสูตร (Program) ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพเทียบเท่า 

มาตรฐานระดับโลกได้ 
       ๔.  ข้อตกลงเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการพัฒนาไปสู่ความเป็น

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country 
Strategy) และสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งในระดับประเทศ ระดับ
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดและระดับท้องถิ่นหรือชุมชน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

       อธิการบดีได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๒ 
และข้อ ๓ เพ่ือเสนอชื่อคณะและหลักสูตร ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      ฝ่ายวิชาการได้ยกร่างหลักเกณฑ์การพิจารณา ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ดังนี้ 
        ๑.  (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคณะ/วิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกได้ ดังนี้ 

           ๑.๑  คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับดีข้ึนไป 

           ๑.๒  คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับดีข้ึนไป 

           ๑.๓  คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย  
ในระดับดีขึ้นไป 



-๑๓- 

           ๑.๔  คณะ/วิทยาลัย มีอาจารย์ประจ าเต็มเวลาระดับปริญญาเอก ๖๐%  
ของอาจารย์ประจ าเต็มเวลาทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

           ๑.๕  คณะ/วิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร (สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว) 
       ๒.  (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตร (Program) ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
ศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกได้ ดังนี้ 

          ๒.๑  เป็นหลักสูตรที่สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
          ๒.๒  เป็นหลักสูตรนานาชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ (TQF) 
          ๒.๓  เป็นหลักสูตรที่มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 
          ๒.๔  เป็นหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  ๑.  (ร่าง) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคณะ/วิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพ 

     ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกได้ 
๒.  (ร่าง) หลักเกณฑ์ การพิจารณาหลักสูตร (Program) ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพ 
     เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกได้ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  ให้คณะ/ วิทยาลัย พิจารณา ข้อ ๒ รายชื่อคณะ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพ 
     ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก และข้อ ๓ รายชื่อ 
     หลักสูตร (Program) ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 
     ระดับโลกได้ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) 
๒.  ให้คณะ/ วิทยาลัย ส่งข้อมูลตามมติข้อ ๑ ให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
     พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
๔.๗ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง 
      มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  
 

        ตามท่ี กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยก าหนดให้มีการรับ
สมัครครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๖ ซ่ึงใช้เกณฑ์การรับสมัครใช้คะแนนสอบ GAT / PAT 
        เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุชุมนุมทางการเมืองในหลายพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานครท าให้มีการปิดเส้นทางการจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การเดินทางคมนาคมไม่สะดวก  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีมติที่ประชุมวาระพิเศษ ขอเลื่อนการจัดสอบ 
GAT / PAT จากเดิม วันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอดังนี้ 
 



-๑๔- 

       ๑.  เสนอเกณฑ์การคัดเลือก  คงเดิม  คือ 
 ๑.๑  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา 
        ประเภทรับตรง  (ครั้งที่  ๑) 
        ๑.๑.๑  คะแนน  GPAX  (๕  ภาคเรียน)  ๒๐% 
        ๑.๑.๒  คะแนน  GAT / PAT     ๘๐% 
        ๑.๑.๓  สอบสัมภาษณ์    ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๑.๒  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา 
        ประเภทรับตรง  (ครั้งที่  ๒) 
        ๑.๒.๑  คะแนน  GPAX  (๕  ภาคเรียน)  ๒๐% 
        ๑.๒.๒  คะแนน  GAT / PAT  และ / หรือ 

        คะแนนวิชาสามัญ ไม่เกิน  ๔  รายวิชา ๘๐% 
        ๑.๒.๓  สอบสัมภาษณ์    ผ่าน/ไม่ผ่าน 

       ๒.  เสนอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง 
 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

เดิม สอบ GAT/PAT (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
สอบ GAT/PAT (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

รายการ / กิจกรรม วัน / เดือน / ปี  (คร้ังที่  ๑) 
รับตรง  ใช้คะแนน  GAT / PAT 

วัน / เดือน / ปี  (คร้ังที่  ๒) 
รับตรง  ใช้คะแนน  GAT / PAT 

และ / หรือคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา 
รับสมัคร ๖  มกราคม – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ๒๘  กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
ช าระเงินคา่สมัครทางธนาคาร ๖  มกราคม – ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ๒๘  กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ๑๑  เม.ย.  ๒๕๕๗ 

สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย ๑ - ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ ๑๙ – ๒๐  เม.ย.  ๒๕๕๗ 
ประกาศผลขัน้สุดทา้ย ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ ๒๔  เม.ย.  ๒๕๕๗ 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๑๐ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ ๒๘  เมษายน – ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

 

ใหม่ สอบ GAT/PAT (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 
สอบ GAT/PAT (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ  
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

รายการ / กิจกรรม วัน / เดือน / ปี  (คร้ังที่  ๑) 
รับตรง  ใช้คะแนน  GAT / PAT 

วัน / เดือน / ปี  (คร้ังที่  ๒) 
รับตรง  ใช้คะแนน  GAT / PAT 

และ / หรือคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา 
รับสมัคร ๓  กุมภาพันธ์ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๗ ๘ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
ช าระเงินคา่สมัครทางธนาคาร ๓  กุมภาพันธ์ – ๙  เมษายน  ๒๕๕๗ ๘ - ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย ๑๐ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๑๔ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
ประกาศผลขัน้สุดทา้ย ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๑๙ - ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๒๓ - ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 



-๑๕- 

หมายเหตุ  ๑.  เนื่องจากการประมวลผลใช้การดึงคะแนนสอบจาก  สทศ. โดยตรง  จึงไม่ต้องรอให้ผู้สมัคร 
          ทราบผลคะแนนก่อน 
     ๒.  ก าหนดการรับสมัคร  Admissions  วันที่  ๘ – ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปฏิทินการรับสมัคร ประเภทรับตรง 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
  ๔.๘  พิจารณาอนุมัติโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

       ในการสอน ระบบ ๒+๒+๑ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทิร์นโคโลราโด  
       ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNC) ระยะที่ ๒ 
 

         คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นสื่อในการสอน ระบบ ๒+๒+๑  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(UNC) ระยะที่ ๒ เป็นโครงการผลิตครูในรูปแบบ ๒+๒+๑  กล่าวคือ เรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู และ
วิชาเอกบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเวลา ๒ ปี และไปเรียนวิชาเอกท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
โคโลราโด เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากนั้นจึงกลับมาฝึกปฏิบัติการสอนที่ประเทศไทยเป็นเวลา ๑ ปี จึงจบ
การศึกษา โดยจะร่วมมือกันผลิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาวิชา 
การสอนเคมี สาขาวิชาการสอนชีววิทยา และสาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งนิสิตจะได้รับปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยบูรพา และปริญญาตรี (Bachelor 
of Science/ Bachelor of Arts) ของ University of Northern Colorado  ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาสามารถสอนในโรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และการประชุมร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน  
  ระบบ ๒+๒+๑ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(UNC) ระยะที่ ๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน  
       ระบบ ๒+๒+๑ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทิร์นโคโลราโด  

     ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNC) ระยะที่ ๒ โดยขอให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ 
     ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา อาจารย์บางส่วนเวลาที่มีสัญญาจ้าง และ 
     อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๖- 

  ๔.๙  พิจารณาอนุมัติโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 

          คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ โดยเน้นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๐ หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
(Pedagogical Content Knowledge, PCK) เพ่ือผลิตบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนเคมี และสาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
(สาขาวิชาที่ขาดแคลน) ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นครูที่มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ครูที่สามารถใช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษในการจัด 
การเรียนรู้ ครูที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
         ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และการประชุมร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยขอให้ 
     คณะฯ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
     อาจารย์บางส่วนเวลาที่มีสัญญาจ้าง และอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
๒.  เห็นชอบให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ๓.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 
  

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


