
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.บุญรอด   บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. อาจารย์ศุภฤทัย อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. ผศ.ดร.วิทวัส   แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย) 
 ๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๓. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๔. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ   คณะแพทยศาสตร์ 
 ๒. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. อาจารย์ณิชพน โชติจันทรกุล   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. อาจารย์เยาวลักษณ ์แสงจันทร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.นภาพร  เลียดประถม   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ขอให้ตรวจสอบการเลือกเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้ครอบคลุม 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  กับคณิตศาสตร์  
 

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณารายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีมติมอบฝ่ายเลขานุการส่งข้อมูลสรุปจ านวนนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป โดยแยกวิทยาเขต และแจ้งให้แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบรายวิชาทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ส าหรับเตรียมจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ส่วนงานที่เป็นเจ้าของรายวิชาจัดท าแผนการสอน และ 
มคอ. ๓ ในทุกรายวิชา นั้น ฝา่ยเลขานุการได้ด าเนินการแจ้งแต่ละส่วนงานตามมติดังกล่าวแล้ว  
และมีข้อชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑.  ในการเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ขอให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบ 
การเลือกเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๑๔ ข้อ ๘.๑ ความว่า “สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชา 
ศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา 
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 
คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต” ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ปรับข้อมูลกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. แล้ว และขอให้แต่ละส่วนงานแจ้งแต่ละหลักสูตรให้ตรวจสอบ 
การเลือกเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้ครบคลุมกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
  ๒.  ส าหรับสว่นงานใดที่ยังไม่ส่ง มคอ. ๓ และแผนการสอน ขอให้รีบด าเนินการ 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปการส่งข้อมูล มคอ. ๓ และแผนการสอน ของแต่ละ 
รายวิชามาด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา  
 ๑. ตรวจสอบการเลือกเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 ๒. จัดส่ง มคอ. ๓ และแผนการสอน ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบการเลือกเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้ครอบคลุม 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 ๒. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี ขอตัด “รายวิชา ๘๓๐๒๔๓๕๙  
  การด าน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวทางทะเล” ออก 
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 ๓. ขอให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบการเลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ที่วิทยาเขตจันทบุรีเป็นเจ้าของรายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๑๗๐๑๐๑๕๙ ภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่นไทย และรายวิชา ๑๗๐๑๐๒๕๙ การคิดเชิงสร้างสรรค์ จะด าเนินการอย่างไร 
 ๔. ขอให้ส่วนงานที่เสนอรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เป็นรายวิชาบรรยาย  
  และมีหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาเป็นจ านวนมาก พิจารณาทบทวนปรับเพิ่มจ านวน 
  นิสิตต่อกลุ่ม และให้แจ้งจ านวนนิสิตสูงสุดที่สามารถรับได้ ในแต่ละภาคการศึกษา 
  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยแจ้งอีกครั้ง 
 ๕. สถาบันภาษาแจ้งเกี่ยวกับการเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ โดยให้แต่ละ 
  หลักสูตรตรวจสอบการเลือกเรียนรายวิชา ๙๙๙๑๐๑๕๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  รายวิชา ๙๙๙๑๐๒๕๙ ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย และรายวิชา ๙๙๙๒๐๑๕๙  
  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามล าดับ ทั้งนี้ให้มีการกระจายในแต่ละ 
  ภาคการศึกษา 
 ๖. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้มีระบบและกลไกในการก าหนดจ านวนนิสิต 
  และการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล  
คือ ขอปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ 

การเรียนการสอนรายวิชาที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
ได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๖- 

 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
  สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรย้ายไปช่วยราชการที่ 
สถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๑ คน และตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรระดับในปริญญาตรี มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 

จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางขวัญตา เพชรมณีโชติ  เป็น นางสาวสมพร รักความสุข 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางกิตติพร ประชาศรัยสรเดช เป็น นางสาวธัญญมล สุริยานิมิตรสุข 

  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวสุมัจฉรา มานะชีวกุล  เป็น นางณัฏฐา  วรรธนะวิโรจน์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
  สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ 

เนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 



-๗- 

ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรในข้อ ๑๒.๒ (๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททาง 
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายพงศธร แก้วมณี       เป็น นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวนพวรรณ พ่ึงพา  เป็น พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม 
  และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช 
เป็น นางสาวกัญญาภัค อยู่เมือง เนื่องจาก นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช หมดลัญญาจ้าง (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ)  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนผลงาน 
  ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ 
  ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวพัชราภา ตันตราจิน เป็น นายสรชัย ศรีนิศานต์สกุล 

    เนื่องจาก นางสาวพัชราภา ตันตราจิน ลาศึกษาต่อ 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริรักษ์ สิงหเสม เป็น นายจิรายุทธ์ สีม่วง 

    เนื่องจาก นางสาวศิริรักษ์ สิงหเสม หมดสัญญาจ้าง 

  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ เป็น นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ 

    เนื่องจาก นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ มีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์บางส่วนเวลา
  และตัดล าดับที่ ๖ นางสาววิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร ออก  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๘- 

 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ 
  ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมอีาจารย์ ๒ คน ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรอื่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ในล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๒ จาก นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ    เป็น นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล   
  ล าดับที่ ๕ จาก นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช  เป็น นางสาวมุกกระจ่าง จรณี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



-๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ 
  ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล เป็น นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
    เนื่องจาก นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรอื่น 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ เป็น นางสาวอชิรญา ภู่พงศกร 
    เนื่องจาก นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวภาสวรรณ ณ นคร เป็น นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ 
    เนื่องจาก นางสาวภาสวรรณ ณ นคร ลาออก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ 
  ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๐- 

 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ เป็น นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
    เนื่องจาก นายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายฉัตรกมล สิงห์น้อย เป็น นายพรพจน์ ไชยนอก  
    เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นายฉัตรกมล สิงห์น้อย ไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ เป็น นางสาวกวีญา สินธารา  
    เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์  ไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ 
  ให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงาน 
  ทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวนุชจรินทร์ แกล้วกล้า เป็น นายพงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วัฒนา 
    เนื่องจาก นางสาวนุชจรินทร์ แกล้วกล้า ลาศึกษาต่อ 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอัมพร ทองกู้เกียรติกูล เป็น นายวรนพ สุขภารังสี 
    เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ 
  ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการประจ าหลักสูตรจ านวน ๒ คน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางศศิธร มั่นเจริญ   เป็น นายสมศักดิ์ ศิริไชย  
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวยุภาพร สมีน้อย  เป็น นางสาวสุชญา ผ่องใส 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 



-๑๒- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ให้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากโครงสร้าง
หลักสูตรมี ๒ แขนงวิชา คือ สารสนเทศศึกษา และบรรณาธิการศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตวิชาเอกบังคับ 
แตกต่างกันจ านวน ๓๖ หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุให้ม ี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงวิชาละ ๓ คน จึงขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ 
นายกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๑๑.๑/ว๐๖๕๖ ลงวันที่  
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ 



-๑๓- 

 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คอื เนื่องจาก 
นายชายเกียรติ ชูศักดิ์ ลาออกจากราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก  
นายชายเกียรติ ชูศักดิ์ เป็น นายดิเรก ประทุมทอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใหค้วามเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวน 
  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
  ที่มีการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ การปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามข้อเสนอของสภาการพยาบาล 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรบัแบบฟอรม์หนังสอืรบัรองคุณวฒุิ 
ของผู้ส าเร็จการศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้ขอสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

ตามข้อเสนอของสภาการพยาบาล ดังนี ้
  ๑. ปรบัค าว่า “หนังสือรบัรองวฒุิ” เป็น “หนังสือรบัรองคุณวุฒิ” 
  ๒. กรณบีัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาจากสถาบันสมทบ ขอให้ระบุด้วยว่า 
เป็นสถาบันสบทบจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หรือ วทิยาลัยพยาบาลพระปกเกลา้ 
จันทบรุี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามข้อเสนอของสภาการพยาบาล 
 
 



-๑๔- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จัดท าแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
  ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยให้เพ่ิม กรณีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ 
  และขอให้พิจารณาทบทวนระหว่างค าว่า "รับรองวุฒิ" หรือ "รับรองคุณวุฒิ" 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการส่งเสริม 
นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี 
มีที่เรียน) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
ที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่ท าความดี มีคุณธรรมและท าประโยชน์เพื่อสังคม ได้มีโอกาส 
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริม 
นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี 
มีที่เรียน) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
(เอกสารแนบหมายเลข ๑) 
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษานั้น สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นหน่วยงานคัดเลือกนักเรียน โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการคัดเลือก และพิจารณา 
จากแฟ้มสะสมผลงาน แบบบันทึกคุณธรรม รายงานของผู้บริหาร/ครูสัมภาษณ์ของนักเรียน ฯลฯ จากนั้น 
มหาวิทยาลัยจะมีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้ากระบวนการคัดเลือกระดับอุดมศึกษาต่อไป (รายละเอียดแสดง 
กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. คณะ/วิทยาลัย พิจารณาเข้าร่วมรับนิสิตในโครงการดังกล่าว 
 ๒. หากเข้าร่วม ทางกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาขอเสนอร่างปฏิทินการรับ 
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (กรณีที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา) 
 

รายการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี  
รับสมัคร  ๒๔ พ.ย.-๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ๒๓-๒๔ ม.ค. ๒๕๕๙ 
ประกาศผลขั้นสุดท้าย ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๔-๖ ก.พ. ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติมอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สอบถามไปยังส่วนงานต่าง ๆ 
  เพ่ือพิจารณาเข้าร่วมรับนิสิตในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
 



-๑๕- 

 ๔.๑๔ การเข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง 
  ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  ตามหนังสือที่ ทปอ. ๕๘/ว๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญชวนมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน 
ที่มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้แจ้งความประสงค์ตามแบบตอบรับ และส่งกลับไปยังสมาคมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ไมเ่ข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรง 
  ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย 
  ของการเข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ 
  รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) 
 
 ๔.๑๕ ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักบริหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน 
เพ่ือการสื่อสารส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากจ านวนนิสิตที่สนใจศึกษาวิชาโทดังกล่าวมีจ านวนน้อย ประกอบกับการหาผู้มี 
ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชานั้นค่อนข้างยาก คณะฯ จึงขอยกเลิก 
หลักสูตรดังกล่าว และยุติการรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งยังมีนิสิตคงค้าง 
และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับ 
นกับริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
  ส าหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักบริหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๖- 

 ๔.๑๖ ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหาร 
งานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ  
เนื่องจากจะมีการจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ 
นวัตกรรมทางสังคม โดยได้มีการรวมเอาวิชาโทดังกล่าวเข้าไปด้วย คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
และยุติการรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งยังมีนิสิตคงค้าง และยังคงจัดการเรียน 
การสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ขอหารือเรื่อง การบันทึก มคอ. ๓ ในระบบจัดการหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศขอหารือเรื่อง การบันทึก มคอ. ๓ ในระบบ 
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยขอให้ประธานหลักสูตรสามารถ 
เข้าไปแก้ไขข้อมูล มคอ. ๓ ได้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบ มคอ. ๓ ได้ และหากต้องการปรับแก้สามารถ 
  ส่งมคอ. ๓ กลับไปให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแก้ไขได้ 
 ๒. กรณี ประธานหลักสูตรต้องการบันทึก มคอ. ๓ ในรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษ 
  เป็นผู้สอน ให้ประธานหลักสูตรเพ่ิมชื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วมด้วย 
 
 
 
 



-๑๗- 

 ๕.๒ ขอหารือเรื่อง การดึงรายวิชาจากระบบทะเบียนเพื่อจัดท า มคอ. ๓ 
  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศขอหารือเรื่อง การดึงรายวิชาจากระบบทะเบียน 
เพ่ือจัดท า มคอ. ๓ ภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา กรณีท่ีตารางสอนยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้สามารถ 
ดึงรายวิชาจากระบบทะเบียน เพื่อจัดท า มคอ. ๓ ได้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  เบื้องต้นให้จัดท า มคอ. ๓ ในโปรแกรม Microsoft Word ก่อน และประธานจะหารือ 
  กับส านักคอมพิวเตอร์ กรณทีี่ตารางสอนยังไม่แล้วเสร็จ จะสามารถดึงรายวิชาจาก 
  ระบบทะเบียน เพ่ือจัดท า มคอ. ๓ ไดห้รือไม่ต่อไป 
 
 ๕.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                    (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


