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ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๔.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕.  ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๗.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๘.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙.  ดร.ณรงค์  พลีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๑๒. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 



-๒- 

   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ๑๕. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๖. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๘. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๙. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๑. ผศ.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๒. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๓. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๕. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๗. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๘. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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  ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๐. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๓. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๓๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  อาจารย์รณชัย รัตนะเศรษฐ  คณะดนตรีและการแสดง 
  ๒.  อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์   กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ การประชุมปฏิบัติการ “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” สู่การปฏิบัติ 
 

       กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมปฏิบัติการ “รวมพลังยกระดับคุณภาพ
การศึกษา” สู่การปฏิบัติ ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
และมอบนโยบายแนวทางกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ๘ นโยบายการศึกษา  ดังนี้ 
        ๑.  เร่งปฏิรูปการเรียนรูท้ั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
        ๒.  ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 
        ๓.  เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
        ๔.  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
        ๕.  ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
        ๖.  ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา 
        ๗.  เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
        ๘.  พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ การเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน  
      วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว 

 

      ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔)  ประกอบด้วย ๖ กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีบรรจุในหลักสูตร ๓๐ หน่วยกิต นั้น 
เนื่องจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน วิทยาเขตจันทบุร ีและวิทยาเขตสระแก้ว 
มีชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาเหมือนกัน  แต่รหัสวิชาต่างกัน  
ฝ่ายวิชาการได้จัดท าตารางเปรียบเทียบรหัสรายวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเทียบรายวิชาเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ ส าหรับกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ ๑)  

จ านวน ๒๕ รายวิชา ที่เปิดสอนในวิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑ หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
        พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

        ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

      ๑.  พิจารณาทบทวนปรับข้อความในข้อ ๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      ๒.  พิจารณาทบทวนปรับนิยามค าว่า “นิสิต” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      ๓.  พิจารณาเพิ่มข้อเกี่ยวกับการรักษาสภาพนิสิตและเสนอคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการพิจารณาต่อไป 

      ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ   

และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
        ๒.  เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๔ นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล  
เป็น  นางสาวอารยา  วิวัฒน์วานิช  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ทบทวนเพ่ิม 
     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๑ นางพรทิพย์  สินุธก 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

      ๒.  เพ่ือปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีเพียง ๕ ท่าน   
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๗- 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

      ๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

      ๒.  เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังต่อไปนี้ 
- ล าดับที่ ๑ จากเดิมนางกล่าวขวัญ  ศรีสุข เป็น นางสาวอนุตตรา  อุดมประเสริฐ 
- ล าดับที่ ๓ จากเดิมนายทรงกลด  สารภูษิต  เป็น  นายสนุทรต์  ชูลักษณ์ 

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาชวีเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้พิจารณาทบทวนความถูกต้องของ 
     ปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ของอาจารย์ล าดับที่ ๓  
     นายสุนทรต์  ชลูักษณ์ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
        ๒.  เนื่องจาก นางสาวสุวรรณา  ภาณุตระกูล ได้ลาออกจากราชการ จึงเหลือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๖ ท่าน  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาวารชิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลายต าแหน่ง บางท่าน
ลาออกจากการเป็นอาจารย์ และเป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบ
และด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยขอเปลี่ยนแปลงในล าดับที่ ๔ จาก  
นายตวงลาภ เปี่ยมอยู่ เป็น นางสาวสราลี  พุ่มกุมาร และล าดับที่ ๕ จาก นางสาวจิราภา  น้าคณาคุปต ์
เป็น นางสาวธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 



-๙- 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ตรวจสอบวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรีของอาจารย์ล าดับที่ ๑ นายเอนก  สูตรมงคล ให้ถูกต้อง 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


