รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. นพ.วิชาญ
เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๓. อาจารย์ไกรยศ แซ่ลิ้ม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๕. รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๖. ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๗. ดร.ปริญ
หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๘. ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๐. ดร.อรุณี
แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๓. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๔. อาจารย์ลัญจกร สัตย์สงวน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๕. ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. ผศ.ดร.ภานุ
สรวยสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๙. อาจารย์วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๐. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๑. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
กรรมการ
คณบดีคณะอัญมณี
๒๒. ดร.กุมุทินี
วรสุวรรณ
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๓. อาจารย์เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๔. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๕. ดร.ปรัชญา
แก้วแก่น
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๖. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๗. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
กรรมการ
คณะบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๙. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

-๓๓๐. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๑. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๒. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา
๓๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา
๓๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๓. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ วันที่มีผลอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ตามที่ส่วนงานได้มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ลาออก หรือปรับเปลี่ยนโยกย้าย
ไปอยู่หลักสูตรอื่น นั้น เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้อง
กับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กรณีดังกล่าวได้มีการขอหารือวันที่มีผลอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสภาวิชาการมีมติให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละครั้งแตกต่างกันดังนี้
๑. สภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ “เสนอให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจาคณะฯ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารหลักฐานที่ผ่านมาคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย และให้เขียนสรุปกระบวนการ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลัง”
๒. สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มีมติ “ที่ประชุมสภาวิชาการจะให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ โดยจะเสนอขอสภามหาวิทยาลัยให้
มอบอานาจสภาวิชาการในการอนุมติขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
และมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังส่วนงานให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย”
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว มีมติให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ/วิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๕๑.๓ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญชองแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษา
มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยื่นในระยะยาวต่อไป รวมทั้ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐
สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ เห็นความสาคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพ ทั้งผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้า สู้เส้นทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา และได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๔๖/ว ๔๕ ในวันพุธที่
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ หากส่วนงานใดสนใจจะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ขอให้แจ้งมาที่ฝ่ายวิชาการ
เพื่อดาเนินการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ ตัวชี้วัด สมศ.รอบ ๔
ประธานได้แจ้ง เรื่อง ตัวชี้วัด สมศ.รอบ ๔ ประกอบไปด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย
ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ
ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๖๑.๕ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง โดยจะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ รายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา

ตามที่ได้มีการประชุมทีมผู้สอนรายวิชาศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) แล้วนั้น ที่ประชุมได้มอบให้แต่ละ
ส่วนงานจัดทาแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์และขอให้เขียนบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละส่วนงานเขียนบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา ตามหนังสือเวียนที่
ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๒๘๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลบทเรียนรายวิชา
ศาสตร์พระราชา รายละเอียดดังนี้
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑ (๑) พระราชประวัติ และพระปรีชาสามารถ
๒
๓

(๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(๒) หลักการดาเนินชีวิตและการทรงงาน (๒๓ ข้อ)
(๑) หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑) การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ากับชีวิตประจาวัน
๑.๒) การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ากับการทางาน การประกอบอาชีพ

ส่วนงานเขียนบทเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สถานะการส่ง
ส่ง
ไม่ส่ง




-๗-

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

๑.๓) การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ากับศาสตร์ต่างๆ
๑.๓.๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑.๓.๒) ด้านเกษตรกรรม
๑.๓.๒) ด้านเกษตรกรรม (ต่อ)
๑.๓.๓) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๓.๔) ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
สอบกลางภาค
กิจกรรมกรรมนอกห้องเรียน
๑.๓.๕) ด้านสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑.๓.๖) ด้านกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๓.๗) ด้านการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
๑.๓.๘) ด้านดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะดนตรีและการแสดง
๑.๓.๙) ด้านหลักปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และ
(๑) ทศพิธราชธรรม
นิติศาสตร์
(๒) หลักธรรม หรือหลักการปกครองอื่นๆ
สรุป กิจกรรมการเรียนรู้
สอบปลายภาค
















เพื่อให้การจัดทารายวิชาศาสตร์พระราชาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ขอให้ส่วนงานใดยังไม่ได้ส่งข้อมูลบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชารีบดาเนินการ ส่งข้อมูลมาที่ E-mail :
natthakan@buu.ac.th
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๘๑.๗ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิดตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
การดาเนินการ “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิดตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และกาลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สาหรับการทางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพือนสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และสร้าง
ต้นแบบของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดนเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และ
กระบวนการการเรียนการสอนสร้างระสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสาคัญ พัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกาลังคน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่
New S-Curve และวิสัยทัศน์ของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งข้อเสนอโครงการพร้อมรายละเอียด
หลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อกาหนดการศึกษาและแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการสร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยได้จาก
http://www.mua.go.th/user/bhes/ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

-๙วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
กาหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้นาข้อเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตมาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑) กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
๑.๒) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๘
หน่วยกิต
๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๑.๔) กลุ่มวิชาพลานามัย
๑ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๙๙ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
๒๒ หน่วยกิต
๒.๒) กลุ่มวิชาชีพ
๗๗ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว.๔๐๕
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว

- ๑๐ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เหมาะสม
๑.๒ ขอให้ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๑-๖ เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑-๖
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ
โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)
(ดูรูปแบบจากคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลคือ แก้ไขรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
และคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากซ้าซ้อนกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน
๑ รายวิชา คือ

- ๑๑ เดิม
๖๗๘๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Basic Knowledge of General Law
แก้ไขเป็น
๖๗๘๑๐๔ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Fundamental Knowledge of Law
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ เป็น
นางสาวรัฐดากร บารุงศาสตร์ เนื่องจากนางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ ลาออก และขอเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๒ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๕๒๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ คือ ขอให้พิจารณาปรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ และลาดับที่ ๕ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการอีกครั้งหนึ่ง
๔.๔ แนวทางแก้ไข เรื่อง ข้อมูลการให้คะแนนนิสิตหายไปจากระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แจ้งปัญหาและสอบถามแนวทางแก้ไข เรื่อง ข้อมูล
การให้คะแนนนิสิตหายไปจากระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเนื่องจากปัญหาการจ่าย
ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าของนิสิต นั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ “ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน (๔) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนิสิตได้ชาระค่าบารุง
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายใน
กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยนิสิตจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากคณบดีเป็นราย ๆ ไป”
กองทะเบียนฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชาระเงินค่าลงทะเบียน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ในแต่ละภาคเรียน ดังนี้ ลงทะเบียนเรียน
ชาระค่าลงทะเบียนเรียน ยกเลิกรายวิชา ประกาศพ้นสภาพนิสิต ก่อนสอบกลางภาคเรียน เมื่อกองทะเบียนฯ
ยกเลิกรายวิชาการลงทะเบียนของนิสิตที่ไม่ชาระเงินตามกาหนดเวลาแล้วจะไม่ปรากฏชื่อนิสิตในวิชาใด ๆ
แต่เนื่องจากมีนิสิตจานวนหนึ่งที่ไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ตามเอกสารแนบ) จึงอนุโลมให้ชาระเงิน
ก่อนวันงดเรียนติด “W” วันสุดท้าย

- ๑๓ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข เรื่อง ข้อมูลการให้คะแนนนิสิตหายไปจากระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้กองทะเบียนฯ ประกาศพ้นสภาพนิสิตหลังจากวันชาระเงินค่าลงทะเบียน
เรียน ๑๐ วัน และยกเลิกรายวิชาก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐

น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

