
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์ศิริวดี  บุญมโหตม์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นพ.ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 ๙. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. อาจารย์วชิราภรณ์  ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธนะเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ า    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
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 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.สิริวรรณ วงษ์ทัต  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ การบันทึกข้อมูล มคอ.๗ ในระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

 ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรายงานผลการด าเนินการ 
ของหลักสูตร (มคอ. ๗) โดยให้ด าเนินการบันทึกข้อมูล มคอ. ๗ ตามปีของเล่มหลักสูตร เช่น หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรเดียวกัน ให้ท า มคอ. ๗ จ านวน ๒ ฉบับ  
ตามปีของเล่มหลักสูตร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การเทียบวุฒิการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอาทิตย์ที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ 
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ด าเนินการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ทปอ. ได้ส่งข้อมูลระเบียบ ประกาศ เกณฑ ์และเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องกับการเทียบวุฒิการศึกษามาเพ่ือสถาบันอุดมศึกษาใช้ในการรับรองการเทียบวุฒิของผู้สมัครที่ 
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ จ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้งจ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เทียบกับแผนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๕/๒๕๖๐ 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

- ไม่มี - 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์ 
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ จากที่คณะการแพทย์ 
แผนไทยอภัยภูเบศร ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ 
แผนไทย โดยรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ขอเสนอปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าในการจัดท าหลักสูตรครั้งแรก หลักสูตร 
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มีรายวิชาที่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษขาดค าส าคัญไป และขอแก้ไขจ านวนชั่วโมงในรายวิชาโครงงานพิเศษทางด้าน 
การแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศิริลักษณ ์บัตรประโคน เป็น นางสาวกันต์รพี สมจิตร์ เนื่องจากนางสาวศิริลักษณ์  
บัตรประโคน ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะอัญมณีจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรบัแบบฟอรม์หนังสอืรบัรองคุณวฒุิ 
ของผู้ส าเร็จการศกึษาหลักสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
และหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย โดยขอให้ระบุชือ่หน่วยงานรว่มผลิต 

ในหนังสือรบัรองวุฒกิารศกึษาระหวา่งคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กับวทิยาลัยการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุร ีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ การปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรการแพทย์ 
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 
มติ  ที่ประชุมมีมตดิังนี้ 
 ๑. ให้ระบุชื่อหน่วยงานร่วมผลิตในหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้  

  ๑.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
   สถาบันร่วมผลิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัย 
   การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก  
   กระทรวงสาธารณสุข  

  ๑.๒ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สถาบันร่วมผลิต 
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัยการสาธารณสุข 

   สิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒. แจ้งให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาด าเนินการต่อไป 
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 ๔.๗ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx และแนวทางในการ 
  น ามาใช้กับการเรียนการสอน 
 

  ตามทีม่หาวิทยาลัยบูรพาไดข้อให้สถาบันภาษาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx หลักสูตร CEFR เวอร์ชั่นออนไลน์ นั้น สถาบันภาษา 
จึงได้จัดท าขอ้มลูรายละเอียดของโปรแกรม Speexx และได้น าโปรแกรม Speexx มาเปรยีบเทียบกบั 
โปรแกรม English Discovery Online ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดซื้อไว้ให้นิสิตของคณะวทิยาศาสตร์ใช้งาน 
เพื่อให้เห็นคุณสมบัติของแต่ละโปรแกรมได้อย่างชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งได้น าเสนอแนวทางในการน าโปรแกรม 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์มาใช้กบัการเรียนการสอนมาพรอ้มนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx และแนวทางในการ 

น ามาใช้กับการเรียนการสอน 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx และแนวทาง 

ในการน ามาใช้กับการเรียนการสอน แล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยบรูพาใชโ้ปรแกรม  
English Discovery Online ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดซื้อไว้ให้นิสิตของ 
คณะวิทยาศาสตร์ใช้งาน ตามเดิม 

 
 ๔.๘ การคัดเลือกผู้แทนกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
  การพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา 
 

  จากผลการเจรจาตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ด าเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ส าหรับ 
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวางแผนน าเครื่องมือไปใช้ในการสอบ 
สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

ในการนี้ สทศ.จึงได้จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการก าหนดกรอบแนวคิดการ 
พัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติให้มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้แทน จ านวน ๕ คน เพ่ือเป็นคณะท างาน  
ประกอบด้วย 
  ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
  ๒. ผู้แทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็น คณะท างานโครงการฯ ประจ ากลุ่มสาขาวิชา  
จ านวนกลุ่มละ ๑ คน ดังนี้ 



- ๑๑ - 
 

 
   กลุ่มท่ี ๑ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   กลุ่มที่ ๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   กลุ่มที่ ๓ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   กลุ่มท่ี ๔ ความสามารถพิเศษ/สายศิลปกรรม  
  ทั้งนี้ ได้แนบรายชื่อผู้แทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้แทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มละ ๑ คน 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้แทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าร่วมเป็น 
 คณะท างานการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อ 
 ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนกลุ่มละ ๑ คน ดังนี้ 
 

กลุ่ม ชื่อผู้แทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะ 

กลุ่มท่ี ๑ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา 
คณะเภสัขศาสตร์ 

กลุ่มที่ ๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.มัณฑนา  รังสิโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มที่ ๓ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นพมณ ี เชื้อวัชรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
กลุ่มท่ี ๔ ความสามารถพิเศษ/ 
            สายศิลปกรรม 

อาจารย์รสา  สุนทรายุทธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือก าหนดวันประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เนื่องจากก าหนดการเดิม “วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นวันหยุดราชการ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๗/๒๕๖๐ เป็น 
“วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกจิ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 
          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ผู้รักษาการแทนช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


