
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๙/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย  แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (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 
 ๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.พงษ์เทพ จิระโร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
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 ๓๐. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๓๑. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายธนะวัฒน์ วรรณประภา   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๓. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๔. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
นิสิตทดลองเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
โดยเพ่ิมข้อความระหว่างข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เกี่ยวกับการรับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ แล้วเสนอให้
คณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือทราบต่อไป 
 คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว โดยเพิ่มนิยามค าว่า  
“นิสิตทดลองเรียน” และเพ่ิมข้อความ ในข้อ ๔ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ฉบับ 
 

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๒ ฉบับ และเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณา นั้น  

 บัดนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ฉบับ และเสนอให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีลงนามแล้ว ดังนี้ 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๔ ข้อมูลหลักสูตรบางแสนที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว และวิทยาเขตจันทบุรี 
  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรบางแสนที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว 
และวิทยาเขตจันทบุรี จากเว็บ reg.buu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขอเปิดรับให้ถูกต้อง 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 
  วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 
ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.  มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงในหลายบริบทและ 
สามารถน ามาปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
 ๓.  มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดง 
 ๔.  มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงสามารถ
น าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ๕.  มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ความคิด วัฒนธรรมและองค์กร 
 ๖.  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้าน
ศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเก่ียวข้อง 
 ๗.  สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะการแสดง 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 
   ๑.  หมวดวิชาแกน   ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๓๐  หน่วยกิต 



-๖- 

   ๓.  หมวดวชิาเอก   ๕๒  หน่วยกิต 
        ๓.๑  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 

- หมวดวิชาเอกบังคับ ๑๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก ๓๔  หน่วยกิต 

        ๓.๒  กลุ่มวิชาเอกศิลปะการละคร   
- หมวดวิชาเอกบังคับ ๑๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก ๓๔  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 
  พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้เพิ่มกลยุทธ์การสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในเล่มหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๙๐ คน  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 

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


-๗- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น 
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.  มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
 ๓.  มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี 
 ๔.  มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี สามารถน าไป
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ๕.  มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ความคิดวัฒนธรรมและองค์กร 
 ๖.  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง 
 ๗.  สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 
   ๑.  หมวดวิชาแกน   ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๑๕  หน่วยกิต 
   ๓.  หมวดวชิาเอก   ๖๗  หน่วยกิต 
        ๓.๑  กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 

- หมวดวิชาเอกบังคับ ๒๗  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก ๔๐  หน่วยกิต 
 



-๘- 

        ๓.๒  กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล   
- หมวดวิชาเอกบังคับ ๓๐  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก ๓๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  และขอให้เพ่ิมกลยุทธ์การสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในเล่มหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๑๓๐ คน  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 

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


-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีเหตุผลในการ
ยกเลิกหลักสูตร คือ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้แยกหน่วยงานจัดตั้งเป็นคณะดนตรีและการแสดง 
และทางคณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จึงต้องยกเลิกหลักสูตรเพื่อไม่ให้
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรซ้ าซ้อน 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี  
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวด
วิชาเอกเลือก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับชื่อวิชาภาษาไทย และค าอธิบายรายวิชา 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ๖๗๗๔๘๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๓ (๐-๙-๖) 
   Project Management Process in Local Administration 
แก้ไขเป็น ๖๗๗๔๘๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๓ (๐-๙-๖) 
   Professional Internship on Local Government and Administration 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๑๐- 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับแก้บุรพวิชาในรายวิชา ๘๓๒๔๒๒ สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวิชา ๘๓๐๓๒๑
สมุทรศาสตร์ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยง และครอบคลุมกับวิชา ๘๓๒๔๒๒  
สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าวิชา ๘๓๒๓๒๓ สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นบุรพวิชาเดิม 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ๘๓๒๔๒๒ สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ๓ (๓-๐-๖) 
   Regional Oceanography of Southeast Asia 
   บุรพวิชา : ๘๓๒๓๒๓ 
แก้ไขเป็น ๘๓๒๔๒๒ สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ๓ (๓-๐-๖) 
   Regional Oceanography of Southeast Asia 
   บุรพวิชา : ๘๓๐๓๒๑ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๑- 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร เป็น นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวภารดี ปลื้มโกศล เป็น นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์  
ณ อยุธยา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว้ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสหรัฐ ธีรคัมพร เป็น นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
  ล าดับที่ ๔  จาก นายสราวุธ ศริิวงศ ์เป็น นางสาวมลฤดี สนธ ิ
  ล าดับที่ ๕  จาก นายธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล เป็น นายบัญชา นลิเกิด 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้คุณวุฒิ 
  อาจารย์ล าดับที่ ๔ นางสาวมลฤดี  สนธิ ขอให้ตัดค าว่า “ปีที่ส าเร็จการศึกษา” ออก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคือ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากการโยกย้ายและการลาออกจากราชการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวบุษยสิทธิ พงษ์พิจิตร เป็น นางสาวอรวรรณ นามมนตรี 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสุขุมาล ลิขิตวงศ์ขจร เป็น นางสาวสุพัตรา วัฒนเสน 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอโนชา ศิลาลัย เป็น นางรพีพรรณ ปุ้งมา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๓- 

 
 ๔.๑๑ การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
 

 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอการรับบุคคลเข้าศึกษา 
ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 
 

รายการ  ปีการศึกษา  
๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

๑.  รับตรงในภาคตะวนัออก  ๑๒  จังหวัด 
     ๑.๑  คร้ังที่  ๑ 
     ๑.๒  คร้ังที่  ๒ 

 

๔๐% 
 
 

๒.  รับตรงทั่วประเทศ 
     ๑.๑  คร้ังที่  ๑ 
     ๑.๒  คร้ังที่  ๒ 

 
๑๕% 

 

๓.  Admissions ๓๐%  
๔.  โครงการพิเศษ  (เน้นภาคตะวันออก)  ที่กองทะเบียน 
     และประมวลผลการศึกษา  ด าเนินการ 
     ๔.๑  โครงการเพชรตะวันออก 
     ๔.๒  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
     ๔.๓  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย  “เด็กดีศรีระยอง” 
     ๔.๔  โครงการ  สอวน. 
     ๔.๕  โครงการรับนิสิตเข้าศกึษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
     ๔.๖  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  

 
 
 
 

๑๐% 
 
 
 
 

 

๕.  โครงการพิเศษที่คณะด าเนนิการ 
     ๕.๑  โครงการช้างเผือก 
            ๕.๑.๑  คณะวิทยาศาสตร์ 
            ๕.๑.๒  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
            ๕.๑.๓  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
            ๕.๑.๔  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
     ๕.๒  โครงการทับทิมสยาม 
     ๕.๓  โครงการบัณฑิตรักถ่ิน 
     ๕.๔  โครงการเครือญาติแพทย์แผนไทย 
     ๕.๕  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (จันทบุรี) 
     ๕.๖  โครงการบุตรหลานเกษตรกรและบุตรหลานสมาชิก 
            สหกรณ์โคนมวังน้ าเขียว (สระแก้ว) 
     ๕.๗  โครงการบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
     ๕.๘  โครงการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพชมุชน 
            และท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

๕% 
 
 
 

 



-๑๔- 

 ๒.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
รายการ / กิจกรรม ครั้งท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๒ 

องค์ประกอบในการ 
พิจารณารายวิชา   
และค่าน้ าหนัก 

-  คะแนน  GPAX  (๕  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  GAT/PAT ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไม่
ผ่าน 
 

-  คะแนน  GPAX  (๕  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  GAT/PAT  และ/หรือ 
   คะแนนวิชาสามัญ  ๗  วิชา ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 

 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
รายการ / กิจกรรม ครั้งท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๒ 

องค์ประกอบในการ 
พิจารณารายวิชา   
และค่าน้ าหนัก 
(ไม่เกิน  ๔  วิชา) 
 

-  คะแนน  GPAX  (๕ ภาคเรียน)  ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  GAT/PAT ครั้งท่ี ๑ ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 
 

-  คะแนน  GPAX  (๕  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  GAT/PAT ครั้งท่ี ๑  หรือ 
   ครั้งท่ี ๒ และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ  ๗  วิชา 
   (ไม่เกิน  ๔  วิชา) ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 
 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสนอเกณฑ์ ดังนี้ เนื่องจากการรับสมัครภาคพิเศษ รับสมัครได้ ๒ ครั้ง 
 

 ๓.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 
 

รายการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี  (ครั้งที่  ๑) 
รับตรง  ใช้คะแนน  GAT/PAT 

ครั้งที่  ๑   

วัน/เดือน/ปี  (ครั้งที่  ๒) 
รับตรง  ใช้คะแนน  GAT/PAT 

ครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒  และ/หรือ  
คะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา 

รับสมัคร ๖  ม.ค. – ๑๑  ก.พ.  ๒๕๕๘ ๒๘  ก.พ. – ๖  เม.ย.  ๒๕๕๘ 
ช าระเงินค่าสมัครทางธนาคาร ๖  ม.ค. – ๑๒  ก.พ.  ๒๕๕๘ ๒๘  ก.พ. – ๗  เม.ย.  ๒๕๕๘ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๗  ก.พ.  ๒๕๕๘ ๓๐  เม.ย.  ๒๕๕๘ 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ๒๑ – ๒๒  มี.ค.  ๒๕๕๘ ๙ - ๑๐  พ.ค.  ๒๕๕๘ 
ประกาศผลขั้นสุดท้าย ๓๑  มี.ค.  ๒๕๕๘ ๑๙  พ.ค.  ๒๕๕๘ 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๗ – ๑๐  เม.ย.  ๒๕๕๘ ๒๕ - ๒๙  พ.ค.  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

 ๔.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
รายการ / กิจกรรม ครั้งท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๒ 

องค์ประกอบในการ 
พิจารณารายวิชา   
และค่าน้ าหนัก 

-  คะแนน  GPAX  (๖  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  O-NET ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 

-  คะแนน  GPAX  (๖  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  O-NET ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 

 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
รายการ / กิจกรรม ครั้งท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๒ 

องค์ประกอบในการ 
พิจารณารายวิชา   
และค่าน้ าหนัก 

-  คะแนน  GPAX  (๖  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  O-NET ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 

-  คะแนน  GPAX  (๖  ภาคเรยีน) ๒๐% 
-  คะแนนสอบ  O-NET ๘๐% 
-  สอบสัมภาษณ ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 

 

 ๕.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  (ภาคพิเศษ) 
 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 
 ๒. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 
  ๒.๑ คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)   ๒๐% 
  ๒.๒ คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ ไม่เกิน  ๔  รายวิชา  ๘๐% 
  ๒.๓ สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๓. ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 
 ๔. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) 
  ๔.๑ คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)   ๒๐% 
  ๔.๒ คะแนน O-NET    ๘๐% 
  ๔.๓ สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๕. ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) 
 

รายการ วัน / เดือน / ปี  (ครั้งที่ ๑) วัน / เดือน / ปี  (ครั้งที่ ๒) 
รับสมัครทาง Internet ๓๐ เม.ย. – ๒๐  พ.ค.  ๒๕๕๘ ๓๐  พ.ค. – ๒๔  มิ.ย.  ๒๕๕๘ 
ช าระเงินค่าสมัครทางธนาคาร ๓๐ เม.ย. – ๒๑  พ.ค.  ๒๕๕๘ ๓๐  พ.ค. – ๒๕  มิ.ย.  ๒๕๕๘ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ๒๙  พ.ค.  ๒๕๕๘ ๑๐  ก.ค.  ๒๕๕๘ 
สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย ๖  มิ.ย.  ๒๕๕๘ ๑๘  ก.ค.  ๒๕๕๘ 
ประกาศผลขั้นสุดท้าย ๑๐  มิ.ย.  ๒๕๕๘ ๒๓  ก.ค.  ๒๕๕๘ 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๑๕ - ๑๘  มิ.ย.  ๒๕๕๘ ๒๗ - ๒๙  ก.ค.  ๒๕๕๘ 



-๑๖- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ)  
  โดยคณะกรรมการเสนอแนะฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ กรณีหลักสูตรมีองค์กรวิชาชีพขอให้ปรับสัดส่วนการรับนิสิตให้เป็นไปตาม 
   ที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 
  ๑.๒ กรณีหลักสูตรนานาชาติสามารถปรับลดสัดส่วนการรับนิสิตไดต้ามความ 
   เหมาะสม 
  ๑.๓ วิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วสามารถปรับลดสัดส่วนการรับนิสิต 
   ได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ)  
 ให้คณะ/ วิทยาลัย พิจารณาคะแนน GPAX (ภาคเรียน) เป็น ร้อยละ ๑๐-๒๐  
 และพิจารณาคะแนนสอบ GAT/PAT เป็น ร้อยละ ๘๐-๙๐  
 ๓. ให้ปรับปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
 และประกาศผลขั้นสุดท้ายของครั้งท่ี ๑ ออกไป ๑ สัปดาห์ เนื่องจากช่วงเวลา 
 ดังกล่าวอยู่ในช่วงงานวันรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๔. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ)  
 ให้คณะ/ วิทยาลัย พิจารณาคะแนน GPAX (ภาคเรียน) เป็น ร้อยละ ๑๐-๒๐  
 และพิจารณาคะแนนสอบ O-NET เป็น ร้อยละ ๘๐-๙๐  
 ๕. เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) 
 ๖. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ๔.๑๒ การก าหนดเลขรหัสวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

  ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้หารือเกี่ยวกับการก าหนดรหัสรายวิชาเพ่ือให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจการ
ก าหนดรหัสวิชา และการใช้รายวิชา ให้ตรงกัน ที่ประชุมมีมติ เห็นควรให้ก าหนดเลขรหัสรายวิชา  
๖ หลักแรกคงเดิม โดยให้เพิ่มปีหลักสูตรอีก ๒ หลักต่อท้าย นั้น 
  ฝ่ายวิชาการขอเสนอการก าหนดเลขรหัสวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จากเดิม ๖ หลัก เป็น ๘ หลัก  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การก าหนดเลขรหัสวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดเลขรหัสวิชาเป็น ๘ หลัก 
 



-๑๗- 

 ๔.๑๓ การเข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง 
  ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 ตามหนังสือที่ ทปอ. 57/ว 0302 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557  
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (ดังเอกสารที่แนบมาด้วย) 
 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญชวนมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน 
ที่มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)  
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยให้แจ้งความประสงค์ตามแบบตอบรับ และส่งกลับไปยังสมาคมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาเข้าร่วม 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยังไม่ขอเข้าร่วม 
 
 ๔.๑๔ การพัฒนาการศึกษาและวิชาการ เพื่อยกระดับและควบคุมคุณภาพ 
 

 ตามท่ีปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะๆ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ตกต่ าลงเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
มหาวิทยาลัยบูรพาก็เป็นหนึ่งที่ปรากฏในเรื่องดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท้ังเรื่องการไม่รับรอง
หลักสูตรขององค์กรวิชาชีพ การคัดลอกวิทยานิพนธ์ การจ้างวานท าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรที่จะมาทบทวนบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทุกระดับ เพื่อยกระดับและควบคุมคุณภาพ 
ให้มีมาตรฐาน จึงน าหารือเพ่ือพิจารณาร่วมกัน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเชิงนโยบาย ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. แผนการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา รวมถึงการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
  เป็นที่ยอมรับ 
 ๒. การคัดเลือกอาจารย์ 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน (ห้องเรียน สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบไอที  
  ระบบห้องสมุด) 
 ๔. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน (การวัดและประเมินผล เทคนิคการสอน การสอนแบบต่างๆ) 
 ๕. การพัฒนาอาจารย์ในด้านศักยภาพการวิจัย 
 ๖. การควบคุมดูแลการจัดท างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๗. การประเมินหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
 ๘. การติดตามผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการที่เสนอ ที่จะมีการระดมความเห็นในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ 
 เพ่ือยกระดับและควบคุมคุณภาพ และมอบกองบริการการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัด 
 ประชุมร่วมกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะต่อไป 



-๑๘- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. 
 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


