
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๗/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. อาจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๓. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๔. ดร.วิโรจน ์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ภก.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๑๖. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๑. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๓. ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๕. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๖. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๙. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม)   
 ๒. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รศ.เสกสรรค ์ ตันยาภิรมย์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาระบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตที่สามารถ 

  เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ (Exit Exam) 
 

  สถาบันภาษาในฐานะผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Exit Exam ตามแผนยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนการ 
ในการพัฒนาระบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยจัดท าเป็นโครงการชื่อ “โครงการพัฒนาระบบวัดมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตที่สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ (Exit Exam)” และประกอบดว้ยโครงการย่อย 
๖ โครงการ ใช้งบประมาณท้ังสิ้นโดยประมาณ ๔,๑๖๑,๐๐๐ บาท จึงขอเสนอแผนเพื่อให้คณะกรรมการ 
บริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. การด าเนินงานตามเอกสารแนบ 
 ๒. แหล่งงบประมาณในการพัฒนาข้อสอบ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการพัฒนาระบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต 

ที่สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ (Exit Exam) และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบขั้นตอนการพัฒนาระบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต 
  ทีส่ามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ โดยในขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
  เกี่ยวกับนิสิต (Student’s Profile) ควรเริ่มทดสอบระดับความสามารถ 
  ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตทุกชั้นปี 
 ๒. ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี (Exit Exam) ควรจะสามารถเก็บไว้ได้ ๒ ปี นับตั้งแต่ 
  วันที่ประกาศผลการสอบ 
 ๓. ทุกหลักสูตรและทุกส่วนงานควรให้การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นิสิต 
  ตั้งแต่รับเข้าจนส าเร็จการศึกษา ควบคู่ไปกับการทดสอบความสามารถด้าน 
  ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit Exam) 
 ๔. ให้สถาบันภาษาเสนอโครงการพัฒนาระบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต 
  ทีส่ามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ (Exit Exam) ต่อกองแผนงาน 
  เพ่ือเสนอของบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ๔.๒ การตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

 

  ตามที่ส่วนงานได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งในหมวดที่ ๑ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผ ู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ ๕ ปี นั้น ในเล่มหลักสูตรไม่ได้ระบุประเภทนิสิต (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ฝ่ายวิชาการจึง 
ขอให้ส่วนงานตรวจสอบและยืนยันประเภทนิสิต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  ส่วนงานที่รับนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ ว๐๔๓๖๖ 
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑.  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๒.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๓.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ๕.  คณะศึกษาศาสตร์ ๖.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๗.  คณะโลจิสติกส์ ๘.  คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๙.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๐. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑๑ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  กรณีท่ีในเล่มหลักสูตรเป็นจ านวนรับเฉพาะภาคปกติ ให้ส่วนงานจัดท า 
แบบฟอร์มการขอเปิดรับภาคพิเศษ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการพิจารณาให้ 
ความเห็นขอบ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการก าหนดจ านวนการรับนิสิตและ 
ภาคพิเศษรวมกัน ให้ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  กรณีท่ีในเล่มหลักสูตรเป็นจ านวนรับรวมกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
ให้ส่วนงานระบุประเภทและจ านวนรับของแต่ละประเภท ทั้งนี้จ านวนรวมต้องเท่ากับในเล่มหลักสูตร 
  และส่วนงานที่รับนิสิต เฉพาะภาคปกติ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๒๔๘ 
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ๑. วิทยาลัยนานาชาติ ๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๓. คณะดนตรีและการแสดง ๔. คณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. คณะวิทยาการสารสนเทศ ๘. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๙. คณะสหเวชศาสตร์ ๑๐. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๑. คณะอัญมณี ๑๒. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๓. คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๑๔. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  กรณีท่ีในเล่มหลักสูตรเป็นจ านวนรับนิสิต เฉพาะภาคปกติ โดยไม่มีความประสงค์ 
จะเปิดรับนิสิตภาคพิเศษ ให้ส่วนงานตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์และให้ 
ระบุยืนยันจ านวนรับนิสิตภาคปกติ หากสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ขอให้ส่วนงาน 
ด าเนินการปรับลดจ านวนรับนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 ๒.  กรณีท่ีในเล่มหลักสูตรเป็นจ านวนรับนิสิต เฉพาะภาคปกติ และมีความประสงค์ 
จะเปิดรับนิสิตภาคพิเศษเพ่ิมเติม ให้ส่วนงานจัดท าแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตภาคพิเศษ เพ่ือเสนอคณะ 
กรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ในการก าหนด 
จ านวนการรับนิสิตรวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ให้ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์ฯ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 



-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ทุกหลักสูตรพิจารณาทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตให้เป็นไปตาม 
  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ. ๑ ให้คิดสัดส่วน 
  อาจารย์ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์ มคอ. ๑ ทัง้นี้ในการก าหนดจ านวนการรับนิสิต 
  ของแต่ละหลักสูตร ให้ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตทั้งรายหลักสูตรและ 
  รายคณะด้วย 
 ๒. ขอให้ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต ทั้งภาคปกติ 
  และภาคพิเศษ ช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการ 
  ประจ าส่วนงาน โดยให้ขอเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  เป็นต้นไป และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  
  ๘/๒๕๕๙ (วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  
  ๔/๒๕๕๙ (วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


