
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๑๔. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. อาจารย์นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
  ๑๙. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๐. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๑. ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๒.  ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓.  ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๔. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
 ๒๖. นางสาวเสาวณีย ์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   ๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   ๗. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
   ๘. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๒ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาภายใต้การก ากับดูแลตอบแบบสอบถาม เรื่อง 
  การส ารวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student’s Learning 
  Satisfaction) 

 

  ด้วยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  
สมศ. ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในระดับ 
นานาชาติ จึงได้มีการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สมศ. มีโครงการวิจัยร่วมระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การส ารวจความพึงพอใจ 
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน” (Student’s Learning Satisfaction) ร่วมกับหน่วยงาน Taiwan Assessment  
And Evaluation Association (TWAEA) ไต้หวัน และหน่วยงาน Japan University Accreditation  
Association (JUAA) ประเทศญี่ปุ่น  
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  ในการนี้ สมศ. มีความประสงค์ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยบูรพาในการวิจัย 
ดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากส่วนงานในการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบสนองแบบสอบถาม 
ในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายใต้การก ากับดูแลของท่านร่วมท าแบบสอบถาม 
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๐๐ ชุด ทาง สมศ. จะด าเนินการเปิดระบบเพ่ือตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 
๒๓ เมษายน – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/Q7JdJ2  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๓ ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การขยายเวลา 
  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบท่ี ๓ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ 

 

  จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่  
๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท าให้มีผู้สมัครจ านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้  
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
แล้วนั้น และขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาระบบก็เร่งด าเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ 
ผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจ านวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบจะท างาน  
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ 
  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์  
ให้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเต็มที่ และเพ่ือเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร 
ออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ ๙-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ ๙-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และขอแจ้ง 
การปรับก าหนดการในขั้นตอนอ่ืน ๆ ดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๔ จ านวนผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (TCAS รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้สมัคร จ านวน ๘,๙๓๘ คน มาสอบสัมภาษณ์  
จ านวน ๑,๔๓๑ คน ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House จ านวนทั้งสิ้น ๘๔๐ คน ก าหนดรายงานตัวออนไลน์  
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งข้อมูลการรายงานตัวอยู่ระหว่างด าเนินการ สามารถดูได้ที ่ 
www.reg.buu.ac.th (เมนูสถิตินิสิต จ านวนนิสิตใหม)่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอรายงาน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี – 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๖ 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมรายวิชา ๗๙๔๖๙๑ สหกิจศึกษา ๑ และรายวิชา ๗๙๔๖๙๒ สหกิจศึกษา ๒  
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Clerkships) ในส่วนของปฏิบัติงานเลือก  
ทั้ง ๓ กลุ่ม สาขาวิชาเน้น เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการ 
บูรณาการ องค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ สามารถฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในสภาวการณ์ 
ท างานที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
  ๒. ปรับเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ (Clerkships) โดยเพ่ิมเงื่อนไขให้นิสิตที่เลือกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถ 
เลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ เพ่ือให้นิสิตเลือกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ได้หลากหลายยิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๖ - 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖ 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในแขนงวิชา 
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ล าดับที่ ๓ จากนายกังวาฬ ฟองแก้ว เป็น นายวรธรรม พงษ์สีชมพู เนื่องจากปรับ  
นายกังวาฬ ฟองแก้ว ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
ทางการเมืองและสังคม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 



- ๗ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา   ๙.๕๐    น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)            (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                        นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                       ผู้บันทึกการประชุม       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


