
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ๓.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

๔.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๗.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ    กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๘.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย    กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (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 

   ๑๕. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๖. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

๑๙. รศ.ดร.มนตร ี แย้มกสิกร   กรรมการ 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๐. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๑. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๓. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๕. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๖. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 ๒๗. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๙. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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๓๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๒. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๒.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    นักวิชาการศึกษา 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

      กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้งจ านวนนิสิตใหม่ที่มารายงานตัว  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยสรุปรวมทั้งสิ้น ๑๓,๙๑๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
แยกเป็นนิสิตแต่ละระดับ ดังนี้ 
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ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ จ านวน 
ปริญญาตรี    
- หลักสูตร ๔ – ๖ ปี ๖,๙๑๕ ๔,๐๑๗ ๑๐,๙๓๒ 
- หลักสูตร ๔ ปีเทียบโอน/ภาคบัณฑิต ๒๗ ๙๒๙ ๙๕๖ 

รวมระดับปริญญาตรี ๖,๙๔๒ ๔,๙๔๖ ๑๑,๘๘๘ 
ปริญญาโท ๒๓๙ ๑,๕๘๑ ๑,๘๒๐ 
ปริญญาเอก ๑๕๓ ๔๙ ๒๐๒ 

รวม ๗,๓๓๔ ๖,๕๗๖ ๑๓,๙๑๐ 
 

       หมายเหตุ ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจอยู่ระหว่างการรับนิสิต 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ รายช่ือผู้สอบผ่านเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ 
      สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
 

         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นนักเรียนทุน
โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นสถาบันต้นสังกัด นั้น 
         บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
ได้อนุมัตินักเรียนทุนตามโครงการฯ เข้าเรียนในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษา เพิ่มเติม (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 

        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงส่งข้อมูลนักเรียนทุนดังกล่าวมาเพ่ือทราบ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับดูแลสัญญารับทุนของนักเรียนทุน  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
      เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

         ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
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ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายังสถาบันอุดมศึกษาให้เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้แล้วเสร็จทุกหลักสูตรภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
         บัดนี้ เวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยมาพอสมควร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยติดตามตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้ด าเนินการแล้วเสรจ็ทุกหลักสูตร ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หากพบว่ามีหลักสูตรที่ยังไม่ด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศ
ดังกล่าวข้างต้น ขอให้เร่งปรับปรุงหลักสูตรและด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยด่วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
คุณภาพบัณฑิตและการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕ การปรับปรุงอัตราค่าบ ารุงเครือข่าย  
 

         ส านักคอมพิวเตอร์ขอเสนอปรับเพ่ิมอัตราค่าบ ารุงเครือข่าย ตามรายละเอียด ดังนี้ 
         ๑.  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเหมาจ่าย ปีละ ๑,๕๐๐ บาท ทั้งนิสิตภาคปกติ  
และนิสิตภาคพิเศษ 
         ๒.  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย 
     ๒.๑  ปีการศึกษาละ ๒,๐๐๐ ทั้งนิสิตเต็มเวลา และบางส่วนเวลา 
     ๒.๒  นสิิตที่อยู่ระหว่างท างานนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ และต้องรักษาสภาพ 
ภาคการศึกษาละ ๘๐๐ บาท  
         การที่ส านักคอมพิวเตอร์ต้องขอปรับค่าบ ารุงเครือข่ายขึ้นนั้น มีเหตุผล ดังนี้ 

       ๑.  โดยที่มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ ท าให้ส านักคอมพิวเตอร์จะต้องจ่ายเงินในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ิมขึ้น
อีกปีละ มากกว่าร้อยละ ๔๐ 

       ๒.  อัตราค่าบ ารุงเครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดมาเป็นระยะเวลา 
มากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เพ่ิมข้ึนตามภาวะของค่าตอบแทนเรื่องเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 

       ๓.  ส านักคอมพิวเตอร์ต้องรับผิดชอบด้านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยจะต้อง 
บริการด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบางรายการใกล้หมดอายุการใช้
งานแล้ว ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดข้ึนจะท าให้กระทบต่อระบบที่ใช้งานอยู่ จึงจ าต้องเตรียมเงินไว้ส่วนหนึ่ง  
เพ่ือการปรับปรุงหรือจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่ก าลังจะหมดอายุการใช้งาน 

       ๔.  ในชว่ง ๒ ปี ที่ผ่านมา ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงด้านการให้บริการ 
แก่นิสิตอาทิเช่น ปรับปรุงชั้น ๑ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (KB) ปรับปรุง
อาคารกิจการนิสิต โดยในการปรับปรุงเหล่านั้นส่วนหนึ่งใช้เงินสะสมของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เงินสะสม
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ของส านักคอมพิวเตอร์จะเหลือน้อยมาก ซึ่งจะท าให้ส านักคอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับ
ระบบทั้งหมดที่ส านักคอมพิวเตอร์ต้องให้บริการแก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ส านักคอมพิวเตอร์จึงมีความจ าเป็นต้องขอเพ่ิมค่าบ ารุงเครือข่าย  
ซึ่งอัตราที่ขอเก็บเพ่ิมนั้นก็ไม่สูงมากนัก กล่าวคือ เรียกเก็บเพ่ิมเพียงภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท ต่อนิสิต ๑ คน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ รับทราบ ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์เสนอ และจะด าเนินการแจ้ง 
  คณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาทราบต่อไป 
 
  ๑.๖ ค่าบ ารุงห้องสมุด 
 

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้ท าหนังสือแจ้งส านักหอสมุดหากส านักหอสมุด
ต้องการการปรับแก้ไขอัตราค่าบ ารุงห้องสมุด ให้ท าเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารวิชาการนั้น 
ส านักหอสมุดได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันนี้ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบไม่ขึ้นค่าบ ารุงห้องสมุด 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ รับทราบ ตามที่ส านักหอสมุดเสนอ และจะด าเนินการแจ้ง 
  คณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาทราบต่อไป 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑ สรุปความคิดเห็นต่อ ร่าง ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

         ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การก าหนดปฏิทินการจัดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีมติมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
สหัทยา รัตนะมงคลกุล) จัดท าร่างปฏิทินการจัดการการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เสนอคณะ/วิทยาลัย 
เพ่ือขอความเห็นนั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของคณะ/
วิทยาลัย โดยเสนอข้อมูลร่างปฏิทิน ดังนี้ 
 

แบบเดิม (A) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา  วันเปิด  ถึง  วันปิด  

๑/๕๖ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๒/๕๖ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ฤดูร้อน/๕๗ (เดิม) ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๑/๕๗ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

แบบใหม่ (B) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา  วันเปิด  ถึง  วันปิด  

๑/๕๖ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๒/๕๖ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ฤดูร้อน/๕๗ (เม.ย.-พ.ค. ๕๗) 
(ปรับใหม่) 

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๑/๕๗ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของคณะ/วิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) พบว่า 
ระดับ เห็นด้วย 

กับแบบ A 
เห็นด้วย 

กับแบบ B 
หมายเหตุ 

ระดับปริญญาตรี ๔ ๑๑ ไม่รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เสนอความเห็นอ่ืน) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ๒ ๖ ไม่รวมคณะที่ไม่มีการจัดการการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการจัดการการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบเดิม (A) 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

        กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการรับตรง  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
        ๑.  สัดสว่นการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 
        ๒.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 

      ๓.  (ร่าง) ปฏิทินการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 
      ๔.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง  

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ) 
      ๕.  (ร่าง) ปฏิทินการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
๑.  สัดสว่นการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 
๒.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง  

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 
๒.๑  คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)   ๒๐% 
๒.๒  คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 
   ไม่เกิน ๔ รายวิชา     ๘๐% 
๒.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 

๓.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 

๔.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ) 
๔.๑  คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)   ๒๐% 
๔.๒  คะแนน GPA กลุ่มสาระ และ/หรือ O-NET ๘๐% 
๔.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 

๕.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบสัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ)  
     ตามปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒.  เห็นชอบองค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง  
     ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 

๒.๑  คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)   ๒๐% 
๒.๒  คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 
   ไม่เกิน ๔ รายวิชา     ๘๐% 
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๒.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
๓.  เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคปกติ) 
๔.  เห็นชอบองค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ) 
๔.๑  คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)   ๒๐% 
๔.๒  คะแนน GPA กลุ่มสาระ และ/หรือ O-NET ๘๐% 
๔.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 

๕.  เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ) 

 
๔.๒ ขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
      ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไปนั้น  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอหารือแนวปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประเด็นที ่

ขอหารือ และส่งความคิดเห็นมาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา  
ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๔.๓ ขอความร่วมมือพิจารณาข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี 
 

       ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอให้
กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
และเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือติดตามสอบถามความ
คืบหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน การอนุมัติหลักสูตรเป็นอ านาจของสภาสถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ง จึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาน าความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น หากผลการด าเนินการเป็นประการใด ขอให้
สถาบันการศึกษาแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อรายงานผลให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  มอบให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พิจารณาเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
     การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว 
     ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
     ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา ๖๗๑๑๐๑ 
๒.  มอบให้แต่ละคณะฯ พิจารณาเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร 
     สว่นบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว ในรายละเอียดของรายวิชา 
     (มคอ.๓) หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 ๔.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
             โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้วเสนอ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้ 

       ๑.  เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพ ด้านการจัดการทั่วไป  
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการตลาด และการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

       ๒.  เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์ทฤษฎี การจัดการส าหรับ
การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

       ๓.  เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     ๘๔  หน่วยกิต 
   วิชาแกน    ๒๑  หน่วยกติ 
   วิชาเฉพาะด้าน     ๖  หน่วยกิต 
   วิชาเอก     ๕๗  หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โครงการจัดตั้ง 
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว 

 

      โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้วเสนอ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ประมาณ 
๒๔๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
     และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว 

 ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๑๒- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


