
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

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.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๖.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

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

    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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   ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ๑๕. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๖. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 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. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๒. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๓. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๔. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๗. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๘. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

  ๒๙. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  วิทยาเขตสระแก้ว 
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๓๐. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๓๒. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   
  ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๓๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๒.  นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   กองบริการการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   คณะอัญมณี 
  ๒.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ คู่มือการเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
      พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

       ตามท่ีกองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้จัดท าคู่มือการเสนอ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี ้

      ๑.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร   
      ๒.  การด าเนินการเสนอหลักสูตร  
      ๓.  ประกาศและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเสนอหลักสูตร  
      ๔.  แบบฟอร์มต่าง ๆ 
      เพ่ือให้การด าเนินการเสนอหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดคู่มือการเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ที่  http://cid.buu.ac.th/form.php 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม 
      ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติมฉบับท่ี ๑) 
 

      ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๔๘ / ๒๕๕๖ เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑) ซึ่งสภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีดังนี้ 
        ๑.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (รับรองแบบมีเงื่อนไข) 
        ๒.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รับรองแบบมีเงื่อนไข) 
        ๓.  ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับรองแบบมีเงื่อนไข) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

http://cid.buu.ac.th/form.php
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมขอให้ปรับแก้มติวาระที่ ๔.๙ หน้า ๑๖ โดยขอให้เพ่ิมข้อความ  

“เห็นชอบให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘” 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

         คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เนื่องจากคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ตรวจพบความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อมูล จ านวนหน่วยกิต และ
เงื่อนไขรายวิชาของหลักสูตร จึงขอแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้อง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที ่ 
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
  

๔.๒  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
คือ เพ่ือแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จากความผิดพลาดในการพิมพ์ และการตรวจทาน (รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ) 
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        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
      สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะอัญมณเีสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
คือ ยกเลิกรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน ๑ วิชา และเพ่ิมรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน ๑ วิชา เนื่องจากปรับเปลี่ยนรายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ให้เป็นรายวิชาของคณะอัญมณี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
        สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๗- 

๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะอัญมณเีสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับเปลี่ยนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน ๓ รายวชิา ไปเป็นกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
และเพ่ิมเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาแทนวิชาสหกิจศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑ รายวิชา เนื่องจาก 
ชื่อรายวิชาดังกล่าวไม่ตรงกับเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่   
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะอัญมณเีสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒  จาก  นายณัฐพล  ชมแสง   
เป็น  นายวรชัย  รวบรวมเลิศ  และล าดับที่ ๓ จาก  นางสาวเรไร  พ่อค้า  เป็น  นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาออก (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้คณะฯ 
     ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
      สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะอัญมณเีสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 



-๙- 

ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒  จาก  นางสาวดารณีน  น้าเจริญ  
เป็น  นางสาวจุรีรัตน ์ สารรัตน ์ และล าดับที่ ๓  จาก  นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง  เป็น  นางสาวดวงกมล  
เพชร์ชะ  เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาออก (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้คณะฯ 
     ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ล าดับที่ ๒ นางสาวจุรีรัตน์ สารรัตน์ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท
การบริหารงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒  จาก  นางสาวจรัสศรี  รูปข าดี  เป็น  นายธัช  ขันธประสิทธิ์ 
เนื่องจากมีอาจารย์เพ่ิมขึ้น จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท การบริหารงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๑๐- 

๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท
อาเซียนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒  จาก  นายบรรจง  ชื่นสุวรรณ  เป็นนายสรชัย   
ศรีนิศานต์สกุล  เนื่องจากมีอาจารย์เพ่ิมขึ้น จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท 
อาเซียนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา 

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓  จาก  นายประสิทธิ์  เงินชัย  เป็น  นางสาวศิริรักษ์  สิงหเสม  
ล าดับที ่๔  จาก  นางสาวดั่งหวัง  ประณมศรี  เป็น  นางสาวพัชราภา  ตันตราจิน  ล าดับที่ ๕  จาก   
นายสุรินทร์  สรงสระแก้ว  เป็น  นางสาวฌญาพัทร์  ธัญญกิจ  และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖  
คือนางสาววิไลรัตน์  รัตนเจริญมิตร  เนื่องจากมีอาจารย์เพ่ิมขึ้น จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ให้สอดคล้องกับเล่ม
หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
          คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๔  จาก  
นางสาวสุพิชฌาย์  ศักดิ์ศรีพยากร  เป็น  นางกาณติมา  พงษ์นัยรัตน์  และล าดับที่ ๕  จาก  
นายชวฤทธิ์  ปัญญาไว  เป็น  นายสุรินทร์  สรงสระแก้ว  เนื่องจากมีอาจารย์เพ่ิมขึ้น จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ 
ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
          คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓  จาก 



-๑๒- 

นายพรภวิษย์  พรหมอินทร์  เป็น  นายวิทยา  เชาว์เจริญรัตน์  และล าดับที่ ๕  จาก  นางสาววิภา   
สิงห์สมบูรณ์  เป็น  นายสยุมพร  ลิ่มไทย  เนื่องจากมีอาจารย์เพ่ิมขึ้น จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
เล่มหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
          คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๓ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
        จ านวน ๓ หน่วยสอน 
 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓ หน่วยสอน ดังนี้ 
           ๑.  หน่วยสอนวิทยาลยัเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง หลักสูตรเทคโนโยลีบัณฑิต 
มีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๕๘ คน  
           ๒.  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง หลักสูตรเทคโนโยลีบัณฑิต 
มีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๔๑ คน 
           ๓.  หน่วยสอนวิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรเทคโนโยลีบัณฑิต 
มีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๓๑ คน 
           โดยมีเหตุผลในการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง คือ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะฯ ยังจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
           คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน ๓ หน่วยสอน แล้ว 
 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  จ านวน ๓ หน่วยสอน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       จ านวน ๓ หน่วยสอน ได้แก่ หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง  

     หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง และหน่วยสอน 
     วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะฯ ยังจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิต 
     ที่ก าลังศึกษาอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ือเปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา เนื่องจากรหัสวิชาและชื่อวิชาเหมือนกับวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แต่มีจ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
           คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
           คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 



-๑๔- 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. 
  
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


