รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าประชุม
๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

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

-๒๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๖. อาจารย์ธนะวัฒน์ วรรณประภา
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๙. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๐. ดร.ปริญญา นาคปฐม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๑. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๓. อาจารย์พิชญา ชิโนดม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๗. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-๓๒๙. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

กรรมการ

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
อาจารย์เกษมสันต์ พานิชเจริญ
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
นางปัทมา วรรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กองบริการการศึกษา

ผู้ลาประชุม

๒.
๓.
๔.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
๑.๑ ช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์ผ่านทาง Line Official
Account และ Facebook Page ของส่วนงาน
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติมอบฝ่ายวิชาการให้สอบถามส่วนงานถึงช่องทางในการให้บริการติดต่อ/
สอบถามออนไลน์ผ่านทาง Line Official Account และ Facebook Page ของส่วนงาน และให้ส่วนงาน
แจ้งช่องทางดังกล่าวกลับมาที่ฝ่ายวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลกลาง
สาหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป นั้น
บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์
ผ่านทาง Line Official Account และ Facebook Page ของส่วนงาน ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ โครงการอบรม เรื่อง สอนออนไลน์อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ และ
เรื่อง วัดและประเมินผลการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ร่วมกับสานักคอมพิวเตอร์
ได้กาหนดจัดโครงการอบรม ๒ เรื่อง ได้แก่
๑. สอนออนไลน์อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
๒. วัดและประเมินผลการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม
โครงการอบรม ฯ ผ่านระบบ Google Hangout Meet โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ
ได้ที่ http://bit.ly/lmsregister ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ วิทยากรได้
จัดทาคลิปทั้งสองเรื่อง เพื่อให้คณาจารย์หรือผู้สนใจได้เรียนรู้ โดยกองบริการการศึกษา จะเผยแพร่คลิป
ดังกล่าวผ่าน Facebook Page ของกองบริการการศึกษาที่ https://www.facebook.com/service.buu.ac.th/
และผ่านเว็บไชต์ ictmooc.buu.ac.th ของสานักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สาหรับลิงค์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมผ่านระบบ Google Hangout Meet กองบริการการศึกษา
จะส่งให้ผ่านทางอีเมลที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ ต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติกาหนดให้มีการประชุมคณะทางานเพื่อออกแบบระบบการให้บริการนิสิตในภาพรวม นั้น
โดยได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Hangouts Meet
เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิชาการจึงได้สรุป แนวทางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

-๕มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ๑๐๐ % หรือทาคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอน โดยหลักสูตร
สามารถปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการนารายวิชาบรรยาย
มาให้นิสิตเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปรับรายวิชาปฏิบัติ
ไปเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และฝ่ายวิชาการจะนาประเด็นดังกล่าวไปหารือ
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
๒. กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกงานได้ตามแผนการศึกษา
ที่กาหนด ทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการชาระค่ารักษาสภาพหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนิสิต
๓. กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกงานที่นิสิตและบริษัทยินยอม
ที่จะให้นิสิตสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางานที่บ้าน (Work From Home) ฝ่ายวิชาการ
จะนาไปหารือกับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป
๔. ขอให้ส่วนงานเปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มเติมในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนนิสิตที่มี
ความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

