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ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย  แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
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 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๒. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์   คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. ดร.สุชนน ี  เมธิโยธิน   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๓. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๖. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ได้กล่าวถึงจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ดังนี้ 
  ๗.  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       ๗.๑  คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ในการสอนและได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิ
สูงขึ้น รวมทั้งได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
        ๗.๒  อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
(มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ และต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่ง   
หลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น 
        ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
       ๗.๓  อาจารย์ประจ าหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ
และคุณวุฒิของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร  ทั้งคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา  
ส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  และให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป 
        ๗.๔  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามและประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        ๗.๕  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้อง
เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจ
เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่
ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม  
        อนึ่ง  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์
ด้วยทุกครั้ง 
 

 และหลักเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(อ้างอิงจากคู่มือการเสนอหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖, หน้า ๑๔-๑๖) มีดังนี้ 
 ๑.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  
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 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๑)  มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า ๕ คน  
 ๒)  ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่สถาบันประกาศระบุไว้ในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งใน ขณะหนึ่งๆ 
 ๓)  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 ๔)  การน าหลักสูตรฉบับเดียวกันไปเปิดสอนเป็นอีกภาษาหนึ่ง หรือเปิดสอนนอกที่ตั้ง 
หรือนอกเวลาราชการ ให้ก าหนด อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนละชุด 
 ๕)  กรณีหลักสูตร ๑ หลักสูตรมีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก สามารถใช้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ชุดเดียวกันได้ แต่หากหลักสูตร ๑ หลักสูตร มีมากกว่า ๑ สาขาวิชา ให้ก าหนดอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนละชุด 
 ๖)  กรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย
สถาบัน อาจารย์ประจ าของสถาบัน ในความร่วมมือให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐาน 
 หมายเหตุ   
 ๑)  กรณีที่ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใด 
หลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร 
ที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
 ๒)  กรณีท่ีได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
 ๓)  กรณีที่ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้วไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาได้  
 ๔)  กรณีที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/ กลุ่มวิชา ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/ กลุ่มวิชาของหลักสูตร  โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/ กลุ่มวิชาที่เปิดสอน* 
 * เพ่ิมเติมตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/ ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/ กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 ๒.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับการศึกษา ดังนี้ 
  ๑)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจ านวนนั้น ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อย่างน้อย ๒ คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  ๒)  หลักสูตรระดับปริญญาโท  
  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจ านวนนั้นต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๓)  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจ านวนนั้นต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย ๓ คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  สรุปรายละเอียดจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังแสดงตามตารางท่ี ๔ 
 

ตารางที่ ๔  จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตร            อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

คุณสมบัติ ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

ระดับปริญญาโท จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
คุณสมบัติ ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ (รศ.) 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ (รศ.) 
ระดับปริญญาเอก จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน ไม่น้อยกว่า ๓ คน 

คุณสมบัติ ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

 หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ขอยกเลิกการพิมพ์เผยแพร่วารสาร Journal of Science, Technology, 
  and Humanities 

 

 ตามท่ีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา ได้รับความกรุณาจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ไปร่วมประชุม “โครงการสัมมนามาตรฐานวารสารวิชาการไทย : ระดับชาติ
และนานาชาติ” ซึ่งจัดโดย สกอ. และมี Thai Citation Index Center ร่วมด าเนินการ ณ วิทยาลัย
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นานาชาติ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา ได้สรุปรายงาน
ผลการเข้าร่วมประชุม คือ ทางศูนย์ TCI ได้แจ้งให้ทราบว่า วารสาร Journal of Science, Technology, 
and Humanities ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ๒ เนื่องจากทางวารสารได้รวมเอาศาสตร์ Science, Technology, 
ไว้กับ Humanities ท าให้การประเมินจัดค่า Journal Impact Factor และ Citation Index ท าได้ยากมาก 
และพิมพ์ออกล่าช้ากว่าก าหนดอยู่หลายเล่ม เลยท าให้ค่า Journal Impact Factor และ Citation Index 
เหล่านี้ของวารสาร JSTH ตกไปด้วย ทางศูนย์ได้แนะน าให้ทางวารสารแยกท าเป็นสองเล่มคู่ขนานกันไป  
เป็น Journal of Science and Technology ๑ เล่ม และ Journal of Humanities อีก ๑ เล่ม พร้อมทั้ง
ให้น าระบบ Submission Online มาใช้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จะท าให้วารสารของเราเกิดปัญหาทันที และท า
ไม่ได้ทัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากปัจจุบันเราขาดเรื่องที่ส่งเข้ามาให้เราพิจารณา ซึ่งส่งผลให้พิมพ์ออกล่าช้า 
กว่าก าหนดหลายฉบับถ้าหากแยกเป็น ๒ เล่มด้วยแล้วก็คงหาเรื่องที่จะมาลงไม่ทันและไม่ครบตามก าหนดแน่นอน 
เนื่องจากจะต้องไปเริ่มตั้งต้นใหม่หมดตั้งแต่การหาสรรหา Peer Reviewers ที่สามารถใช้ระบบใหม่นี้  
รวมทั้งเต็มใจเข้ารับการอบรมการใช้ระบบ Online ในกระบวนการพิจารณา Manuscript นอกจากนี้ต้อง 
ส่งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะรับผิดชอบช่วยดูแลระบบ Online เข้ารับการอบรม ตลอดจนต้อง
ติดตั้งระบบ การ Submission Online ให้เรียบร้อย และเห็นว่าจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมากในการ
ติดตั้งระบบดังกล่าว ประกอบกับมีผู้เขียนส่ง Manuscript เข้ามาให้พิจารณาน้อยมาก ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับ
ตีพิมพ์ล่าช้ากว่าก าหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา   
จึงขอลาออกจากบรรณาธิการผู้จัดการ และขอยุติการท าวารสาร Journal of Science, Technology,  
and Humanities ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมกันไปด้วย (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ วาระที่ ๔.๕  

ปีการศึกษาที่ขอยกเลิกหลักสูตร ขอให้ปรับให้เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเล 
  เพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้  
  ๑.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถและทักษะในด้านการจัดการ
ทรัพยากร และสามารถน าไปใช้ในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองระบบธุรกิจและการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 
  ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
  ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง สังคม และการ
ประกอบอาชีพ 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙  หน่วยกิต 
   ๑.  วิชาแกน    ๒๕  หน่วยกิต 
   ๒.  วิชาเอกบังคับ   ๕๒  หน่วยกิต 
   ๓.  วชิาเอกเลือก    ๒๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเล 
      เพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid


-๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ขอให้ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
  ทางทะเล 
  ๒. ขอให้คณะฯ ทบทวนปรัชญาของหลักสูตร และปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 ๓. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  จ านวนประมาณ ๔๐ คน 

 

 คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนประมาณ ๔๐ คน  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนประมาณ ๔๐ คนแล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเล
เพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน 
ประมาณ ๔๐ คน แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 จ านวนประมาณ ๔๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ 
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยวิชาเลือกที่ขอเปิดเพ่ิมเติมนี้เป็นรายวิชาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ได้แก่ 



-๑๐- 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บ่อยครั้ง เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย ไฟไหม้ป่า และภัยพิบัติดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
ส่งผลต่อระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ สูญเสียพันธุ์พืช โดยเฉพาะพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ซึ่งต้องการพื้นที่ท่ี
เจริญเติบโตเฉพาะ นอกจากนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีพันธกรณีในเรื่องการจัดท าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ อนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยา ยังไม่มีรายวิชาใดที่บรรจุเนื้อหาสาระดังกล่าว ดังนั้น การเพิ่มรายวิชาเหล่านี้ลงในหลักสูตร
จะท าให้นิสิตมีความรู้ที่หลากหลาย และหลักสูตรมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
   ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา  
   ๓๐๖๓๔๐ ไบรโอโลยี     ๓ (๒-๓-๔) 
   Bryology 
   บุรพวิชา ๓๐๖๒๓๐ และ ๓๐๖๓๓๑ 
   Pre-requisite ๓๐๖๒๓๐ and ๓๐๖๓๓๑ 
   การจัดจ าแนก การระบุชนิด สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ 
ตามเขตภูมิศาสตร์ของไบรโอไฟต์ 
   Classification, identification, morphology, ecology, and geographical 
distribution of bryophytes  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  



-๑๑- 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีนิสิตสนใจเลือกเรียน
ลดลง วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ซึ่งมีนิสิต
ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒ คน  
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
  ทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การด าเนินงานของหลักสูตร
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยสรุปสาระส าคัญคือ 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
โดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือ
ประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 
และเป็นกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับ 
ผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน โดยในหมวด
ของการประกันคุณภาพหลักสูตรนั้นมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ๑๒ ตัวบ่งชี้ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้  
ต้องมีการจัดท าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบของ TQF ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ และ ตัวบ่งชี้ ๑๒ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 - ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ ๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 - ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ ๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
 โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ สกอ. จะมีการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรและนิสิต 
ที่ก าลังจะจบการศึกษาปีนี้จะเป็นนิสิตที่ใช้หลักสูตรฉบับปรุงปี ๒๕๕๔ เป็นรุ่นแรก ซึ่งตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ ๑๑ และ ๑๒ นี้ ต้องเป็นข้อมูลในระดับหลักสูตร ซึ่งในตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ นี้ ยังไม่ได้มีการจัดท ามาก่อน อนึ่ง 
เนื่องจากนิสิตที่จะจบภายในปีนี้ เป็นนิสิตที่มีการปรับแผนการเรียนตาม AEC ซึ่งนิสิตจะจบการศึกษาภายใน
เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ดังนั้น การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ต้องรีบจัดท าให้ทันก่อนที่นิสิตจะ 



-๑๒- 

จบการศึกษา ในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่แล้วแต่ท าเป็นข้อมูลของนิสิตของคณะ
ไม่ใช่ข้อมูลนิสิตของแต่ละหลักสูตร (รายละเอียดประกอบวาระการประชุมดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการด าเนินงานและก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
 คุณภาพหลักสูตรและการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ประกอบการประกัน 
 คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ให้ส่วนงานด าเนินการ  โดยมอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ท าแบบสอบถามเพ่ือให้ทุกส่วนงานน าไปใช้ ทั้งนี้ ขอให้เร่งด าเนินการก่อน 
  ปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ให้ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน  โดยมอบส่วนงานร่วมกับกองแผนงาน 
 เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 ๔.๖ ขอปรับก าหนดการเปิดปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องขอปรับก าหนดการเปิดปิดภาคเรียน  
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสรุปสาระส าคัญคือ ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๙/๒๕๕๗ 
เรื่องก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น แต่เนื่องจากได้มีการก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่ ซึ่งวันเหล่านี้
ก าหนดเป็นวันงดการเรียนการสอน ตลอดทั้งสัปดาห์คือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันพุธที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังมี
วันหยุดอ่ืนๆ ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันฉัตรมงคล และวันจักรี ท าให้จ านวนสัปดาห์ส าหรับการเรียนการสอนมี
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อย่างน้อยถึง ๒ สัปดาห์ (ในการนี้มีสัปดาห์สอบกลางภาคและปลายภาค ๔ สัปดาห์ 
จากทั้งหมด ๑๙ สัปดาห์) และทั้งหมดจะเกิดข้ึนในช่วงหลังสอบกลางภาคทั้งสิ้น จะท าให้ต้องมีการสอนชดเชย
จ านวนมากกว่า ๑๒ วัน ที่อาจต้องใช้วันเสาร์อาทิตย์อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการระบุให้ทางส่วน
งานก าหนดวันสอนชดเชยแล้วก็ตาม แต่การหาห้องเรียนและการหาเวลาที่ว่างตรงกันจะท าได้ยากมาก อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากการเปิดเรียนภาคฤดูร้อนจะเริ่มในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจท าให้มีวันเพียงพอถ้ามี
การขยายวันปิดภาคเรียนออกไป ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอให้ขยายเวลาปิดภาคเรียน ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๑-๒ สัปดาห์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย (รายละเอียดประกอบวาระการประชุมดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาขยายวันปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้ใช้ปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  

ที ่๐๖๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง ก าหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ส าหรับนิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ซึ่งได้มีการขยายเวลาออกไปแล้ว ๑ สัปดาห์  



-๑๓- 

 ๔.๗ การบันทึกข้อมูล มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ ในระบบ TQF online 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล มคอ. ๕ และ มคอ. ๗  
ในระบบ TQF online โดยสรุปสาระส าคัญคือ ตามท่ีส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดท าระบบ
จัดการฐานข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) http://tqf.buu.ac.th เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ท าให้การจัดท าเอกสารต่าง ๆ ท าได้สะดวกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และลดการใช้กระดาษ แต่การจัดท าข้อมูล มคอ. ๕ นั้น มีความไม่สะดวกคือ 
อาจารย์ผู้สอนต้องพิมพ์เอกสารและน ามาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามและสแกนเป็นไฟล์ PDF ก่อนที่จะบันทึกลง
ในระบบ ในการด าเนินการนี้จ าเป็นต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์เพ่ือบันทึกเอกสารจ านวนมาก เนื่องด้วย  
มคอ. ๕ นั้น จะต้องจัดท าทุกกลุ่ม ไม่ใช่ท าทุกรายวิชาแบบ มคอ. ๓ นอกจากนี้ มคอ. ๗ ต้องจัดท าใน
ท านองเดียวกันกับ มคอ. ๕ เช่นกัน  ดังนั้นเพื่อท าให้การจัดท าเอกสาร มคอ. ๕ มีความสะดวกและลด
ขั้นตอนลงไม่ต้องสแกนเอกสารจ านวนมาก จึงเสนอให้ขั้นตอนเห็นชอบ อนุมัติและทราบ ของ มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๗ เป็นแบบด าเนินการในระบบอย่างเดียว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปรับระบบขั้นตอนการด าเนินการจัดท า มคอ. ๕ และ มคอ. ๗  
 เป็นแบบด าเนินการในระบบทั้งหมด 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายเลขานุการหารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีลงนาม 
  มคอ.๕ และ มคอ. ๗ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าได้หรือไม่ 
 ๒. มอบงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา หารือร่วมกับ 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ในกรณีท่ีจะลงนาม มคอ.๕ และ มคอ.๗ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑  แผนการผลิตบัณฑิต 
 

  ฝ่ายวิชาการขอหารือเรื่องแผนการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้สัมพันธ์กับจ านวนอาจารย์ 
ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  
 ๑. มอบส่วนงานกลับไปพิจารณาทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สัมพันธ์ 
  กับจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา และสอดคล้องกับความต้องการ 
  ของ ตลาดแรงงาน แล้วส่งข้อมูลมาที่กองบริการการศึกษา และส าเนาส่งไปที่ 
  กองแผนงาน  
 ๒. แผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ควรก าหนดจ านวนนิสิตภาคพิเศษ 
  ไมใ่ห้มีจ านวนเกินภาคปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ส าหรับในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ แผน ข ขอให้ก าหนดจ านวนการรับนิสิต 
  ให้สมดุลกัน ไม่ควรก าหนดจ านวนให้ต่างกัน 

http://tqf.buu.ac.th/


-๑๔- 

 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
 

                         
            (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


