
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม 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.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 
     (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๔.  ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) 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.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๙.  อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

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

  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 



-๒- 

   ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ๑๖. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๗. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

๒๐. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

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

๒๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๘. อาจารย์สัญห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
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  ๒๙. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  วิทยาเขตสระแก้ว 

  ๓๐. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  ๓๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๔. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

๓๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
  ๒.  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญา 
      ในระบบการศึกษาทางไกล 

 

        ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากในสถานที่ตั้ง นั้น หากในเล่มหลักสูตรมีการระบุว่ามีการจัดการ
เรียนการสอนนอกเหนือจากในสถานที่ตั้ง โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นทั้งแบบชั้นเรียนและ
แบบทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก หลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะนี้ จะต้องมีการน าเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลพิจารณาก่อน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวระบุว่าในการขอเปิดหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่
ประสงค์จะเปิดด าเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล จะต้องจัดท าค าขอจัดการศึกษาทางไกล 
ตามแบบท่ีก าหนด และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดด าเนินการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัตหิรือเห็นชอบ พร้อมแนบมติสภาสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือประกอบการด าเนินการ  

       ทั้งนี้ ฝ่ายวชิาการได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
แบบทางไกล ดังนี้ 
         ๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
         ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
         ๓.  แบบค าขอจัดการศึกษาทางไกลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา 
 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ
นักศึกษา ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

      ๑.  ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

      ๒.  ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 
 

      ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน และการคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 



-๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ ตารางสรุปจ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 
      ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

      ฝ่ายวิชาการได้จัดท าตารางสรุปจ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาในการศึกษา
ตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

๑.๕ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
      ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

      ฝ่ายวิชาการได้จัดท าตารางสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
      วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
 



-๖- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องด้วยหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันครบ
ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางด้านองค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
อันเป็นผลจากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนในหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล จ าเป็นต้องมีความรู้เพิ่มเติมที่
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ งานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลประเภทต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงเห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนแทนเนื้อหาในหลักสูตรเดิม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   -   หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid


-๗- 

  ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
        เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
คือ ขอแก้ไขชื่อรายวิชาและหน่วยกิตรายวิชา เนื่องจากชื่อรายวิชาและหน่วยกิตไม่ถูกต้องจากความ
ผิดพลาดในการพิมพ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๐๘๖ 
ลงวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 

 
  ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 
        เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี
และเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ ขอแก้ไขชื่อรายวิชา 
เนื่องจากชื่อรายวิชาเดิมไม่ถูกต้อง เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๐๘๖ 
ลงวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 
 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
        เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ ขอแก้ไข
หน่วยกิตรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ท าให้หน่วยกิตรายวิชาเดิมไม่ถูกต้อง
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๐๘๖ 
ลงวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 




