รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
นพ.วิชาญ
เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดร.วศิน
ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ภก.รศ.ดร.สินธุช์ ัย แก้วกิติชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์อธิตา
อ่อนเอื้อน
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.ศักดิ์ชาย
พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
อาจารย์เสรี
ชิโนดม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๖. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. รศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๘. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๐. รศ.ดร.วสุธร
ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๑. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๒. รศ.ดร.เรณา
พงษ์เรืองพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๓. ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๔. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๕. ดร.รณชัย
รัตนเศรษฐ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๖. ดร.เสริมสิทธิ์
สร้อยสอดศรี
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๗. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๙. ผศ.ดร.วิทวัส
แจ้งเอี่ยม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๐. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๑. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๒. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๓. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๓๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๒. คณบดีคณะโลจิสติกส์
๓. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๔. ผู้อานวยการสถาบันภาษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.

ดร.บัลลังก์
เนื่องแสง
ดร.มะลิวัลย์
คุตะโค
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๑๒๖๖
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แจ้งนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกากับของรัฐ และเอกชนทราบและนาไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้
แต่ละส่วนงานทราบและนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่าง ตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ
และตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด และเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ การกาหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยให้นาผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรมากาหนดลงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) นั้น

-๕สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาควรกาหนด
ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง ๕ ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ สาหรับกรณีที่
การจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถกาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง ๕ ด้านนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการกาหนดแต่ละรายวิชาใน
ทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐
ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา
และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ การพัฒนา
หลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทาตารางสรุปข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบ
การปรับปรุง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

-๖วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
คือ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกาหนดให้มีการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
๗ หน่วยกิต
๔) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า
๔ หน่วยกิต
๕) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๗๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
คือ เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ และจากผลการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ มีการเน้นการเตรียมพร้อมของนิสิตโดยการเพิ่มวิชาในการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และการปรับรายวิชาเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น คณะฯ จึงเห็นควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๙
๑. กลุ่มวิชาแกน
๓๔
๒. กลุ่มวิชาเอก
๖๕
- เอกบังคับ
๓๘
- เอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๒๗
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

-๘มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นความรู้และทักษะทางวิชาการมากขึ้น
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เลือกเรียน ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบคานาหน้าชื่อของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ในเล่มหลักสูตรและแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
ให้สอดคล้องกัน โดยใช้ “นาย/นาง/นางสาว”
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้องกับ
เล่มหลักสูตร
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลั กสู ตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอน
มีลักษณะบูรณาการมากขึ้น และการมีบุรพวิชาทาให้นิสิตมีข้อจากัดในการเลือกเรียนวิชาที่สนใจ
จึงขอยกเลิกบุรพวิชา (Prerequisite course) ในรายวิชา ๒๐๓๔๒๑ การพูดโต้แย้งแสดงเหตุผล
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๙๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตรลาดับที่ ๒ จาก นางศรีรัตน์ ล้ อมพงศ์
เป็น นางสาวสุนิศา แสงจัน ทร์ เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางศรีรัตน์ ล้ อมพงศ์ ไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางสาวสุนิศา แสงจันทร์ ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จึงขอตัดอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕
นางสาวสุนิศา แสงจันทร์ ออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว

-๑๐คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ นางสาวอุษา ฮกยินดี
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวสิริกุล ลีลาจารุวรรณ เป็น นางสาวมนทิรา สังข์ศิลชัย
เนื่องจาก นางสาวสิริกุล ลีลาจารุวรรณ ลาออกจากราชการ
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวอภิญญา ว่องวัฒนาศิลป์ เป็น นางสาวสุภัค วงษ์วรสันต์
เนื่องจาก นางสาวอภิญญา ว่องวัฒนาศิลป์ ลาออกจากราชการ
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวบุบผา รักษานาม เป็น นางกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
เนื่องจาก นางสาวบุบผา รักษานาม ย้ายไปปฏิบัติงานด้านการวิจัย
ของวิทยาลัย
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวศศิวรรณ เหล็มโส๊ะ เป็น นางนิมมานรดี ชูยัง
เนื่องจาก นางสาวศศิวรรณ เหล็มโส๊ะ ลาออกจากราชการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว

-๑๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายภรต โทนแก้ว เป็น นางสุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน
เนื่องจากนายภรต โทนแก้ว เกษียณอายุราชการ
ลาดับที่ ๓ จาก นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ เป็น นางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี
เนื่องจากนายถนอมศักดิ์ บุญสู่ ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการกลุ่มงาน
วิชาการ เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ลาดับที่ ๔ จาก นางศุทธินี วัฒนกูล เป็น นางสาวเกศิณี หาญจังสิทธิ์
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงนางศุทธินี วัฒนกูล ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ลาดับที่ ๕ จาก นางรับขวัญ เชื้อลี เป็น นางอารี จึงเจริญนรสุข
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นางรับขวัญ เชื้อลี ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว

-๑๒ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ นายนิธิ ปรัสรา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย เป็น นายยศนันท์ วีระพล
เนื่องจากนายสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ลาดับที่ ๒ จาก นายวิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ เป็น นางสาวณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
เนื่องจากนายวิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ ลาออก
ลาดับที่ ๓ จาก นางณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ เป็น นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ ไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับที่ ๔ จาก นายวิโรจน์ อรุณนพรัตน์ เป็น นายธาราธีร์ ศรีจันทร์
เนื่องจากนายวิโรจน์ อรุณนพรัตน์ มิได้เป็นเภสัชกร
ลาดับที่ ๕ จาก นายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ เป็น นายวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว

-๑๓ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จากนางสาวโสภี ชาญเชิงยุทธชัย เป็น นางสาวศศิชญา แก่นสาร
เนื่องจากนางสาวโสภี ชาญเชิงยุทธชัย ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๒ จาก Mr.Wang Guoxu เป็น นางสาวรัฐพร ปานมณี
เนื่องจาก Yunnan Minzu University เปลี่ยนกรรมการประจาหลักสูตร
ที่ทา MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา
ลาดับที่ ๓ จาก Mr.Yang Zongxiong เป็น Mr.Yang Gang
เนื่องจาก Yunnan Minzu University เปลี่ยนกรรมการประจาหลักสูตร
ที่ทา MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา
ลาดับที่ ๕ จาก Mr.Zhang Wenshu เป็น Mrs.Tang Zhi Ying
เนื่องจาก Yunnan Minzu University เปลี่ยนกรรมการประจาหลักสูตร
ที่ทา MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๑๔มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ Mrs.Guo Suhong
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต เป็น นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม
เนื่องจาก นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต เกษียณอายุราชการ
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล เป็น นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางสาวกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
ได้กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓
นายทรงวุฒิ ฉิมจินดา และลาดับที่ ๕ นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๕๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ จาก นางอุษา เชื้อหอม เป็น นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร เนื่องจาก นางอุษา เชื้อหอม ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ๒ ท่าน
หมดสัญญาจ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวจุฬาลักษณ์ พันธัง
เป็น นางสาวนพวรรณ พึ่งพา
ลาดับที่ ๒ จาก นายพฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี เป็น นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๑๖มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ ๑ นางสาวนพวรรณ พึ่งพา และลาดับที่ ๒
นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก นายสหรัฐ ณ น่าน เป็น นางสาวปริญญา
ชินดุษฎีกุล เนื่องจากนางสาวปริญญา ชินดุษฎีกุล มีคุณวุฒิและวิชาสอนเหมาะสมกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นางสาวปริญญา ชินดุษฎีกุล
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๗๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายสุรินทร์ อินทะยศ เป็น นายณัฐพล ชมแสง
เนื่องจากนายสุรินทร์ อินทะยศ ไม่ได้มีรายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้แล้ว
ลาดับที่ ๔ จาก นายทัสนะ ก้อนดี เป็น นายสหรัฐ ณ น่าน
เนื่องจาก นายทัสนะ ก้อนดี ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก นางสาวปริญญา ชินดุษฎีกุล เป็น นายภูวดล วรรธนะชัยแสง
เนื่องจากนางสาวปริญญา ชินดุษฎีกุล ย้ายไปประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและ
เครื่องประดับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๘คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้เพิ่มผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ นางสาวจุรีรัตน์ สารรัตน์
และลาดับที่ ๓ นางสาวดวงกมล เพชร์ชะ
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จากนางสาวอภิญญา สุวรรณละมัย เป็น นางดารณี โชติกันตะ เนื่องจาก
นางสาวอภิญญา สุวรรณละมัย ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

-๑๙มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้เพิ่มผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ นางอรวรรณ จิตตะกาญจน์
และลาดับที่ ๔ นางดารณี โชติกันตะ
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๗ ขอแจ้งความประสงค์การปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ สมอ. ๐๘
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้แจ้งให้แต่หลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดแผนการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา นั้น คณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วยหลักสูตร จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
๒) หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
คณะฯ ได้เปลี่ยนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และเทียบเคียงกับรายวิชาศึกษาทั่วไปเดิมแล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๙๐/๒๕๕๔ เรื่อง
แนวปฏิบัติขออนุมัติหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อ ๗
วิธีการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น คณะฯ จึงขอปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อ ๗.๑ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ในประกาศข้างต้น โดยใช้แบบฟอร์ม สมอ. ๐๘
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยกาหนดให้การเปลี่ยนเฉพาะหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ถือเป็นการปรับปรุง ตามข้อ ๗.๒ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตามประกาศข้างต้น สาหรับใช้ในการรับนิสิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะพบว่า หลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ จานวน ๒ หลักสูตร ที่มีสภาวิชาชีพรับรอง
ประกอบด้วยหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ประสบปัญหา ดังต่อไปนี้
๑. ปัญหาของหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
จากข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด
ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ การยื่นคาขอความเห็นชอบ
หลักสูตร จะต้องกระทาล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดการเปิดรับนิสิต ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กาหนดช่วงเวลาวันรับสมัคร ระบบสอบกลางคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต จะต้องดาเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรตามข้อ ๗.๒ เสนอต่อ
สภากายภาพบาบัด เพื่อขอรับรองหลักสูตร และต้องมีมติรับรองก่อนวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงจะสามารถเปิดรับนิสิตในระบบ Admission ได้ทัน แต่พบว่ากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อ ๗.๒
จะต้องเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ

-๒๐ซึ่งหากต้องดาเนินการตามขั้นตอนนี้ จะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๔ เดือน ทาให้ไม่ทันกาหนดการขอ
รับรองจากสภากายภาพบาบัด และสภากายภาพบาบัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาหลักสูตรที่เปิด
ดาเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาก่อนได้รับความเห็นชอบจากสภากายภาพบาบัด ทาให้นิสิตที่จะเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสียประโยชน์ คือ ไม่สามารถขอยื่นสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบาบัด ไม่สามารถ
ขอสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้
๒. ปัญหาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ ให้สถาบัน
โดยผู้ขอจัดตั้งหรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหาร ยื่นคาขอรับรองหลักสูตรล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดเปิดรับ
นักศึกษาหรือเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดรับนิสิตตามโครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” สาหรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว หรือตามกาหนดของมหาวิทยาลัย
จะเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแสดงว่าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะต้องดาเนินการขอปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อ ๗.๒
ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาข้างต้น และเสนอต่อสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อขอรับรองหลักสูตร และ
ต้องมติรับรองก่อนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในมหาวิทยาลัยบูรพา
ใช้เวลาไม่ต่ากว่า ๔ เดือน ทาให้ไม่ทันกาหนดการขอรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งผลให้
นิสิตที่จะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสียประโยชน์ คือ ไม่สามาถยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิค
การแพทย์ ไม่สามารถขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาข้างต้น และเพื่อปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติขออนุมัติหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร
และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะสหเวชศาสตร์ จึงมีความประสงค์
ขอปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้ สมอ.๐๘ ทัง้ ๔ หลักสูตร
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอแจ้งความประสงค์การปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยใช้ สมอ. ๐๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีสภาวิชาชีพกาหนด
๒. หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ให้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ให้เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสภาวิชาชีพ
สาหรับนิสิตทีจ่ ะเปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ใช้เล่มหลักสูตรเดิม

-๒๑วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

