
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี  ทูลศิริ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ฐิติมา  วงศ์อินตา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส ์
 ๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๖. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๙. ผศ.ดร.วิทวัส   แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 



-๓- 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)   
 ๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)   
 ๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๕. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒. ดร.ชัชวิน  เพชรเลิศ   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๓. ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์   คณะวิทยาศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 



-๔- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ป ี
ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มีความทันสมัย ตามผลการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ อาจารย์ผู้สอน  
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลาทุก ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๗๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๖๑   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ๑๐   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 



-๕- 

  ๑.๑ หน้า ๘ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   โดยให้แยกเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  ๑.๒ หน้า ๒๖ ข้อ ๓.๒.๑ ขอให้ปรับแก้จาก “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” เป็น 
   “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และข้อ ๓.๒.๒ ขอให้ปรับแก้จาก 
   “อาจารย์ประจ า” เป็น “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
  ๑.๓ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ขอให้ใส่เฉพาะผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ด าเนินการและผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี อย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์
ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง และจากการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
ทั้งจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนมากข้ึน พร้อมไปกับการพัฒนาขีดความสามารถบัณฑิต ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยเหตุนี้จึงตอ้งมีการปรับปรุง 
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการเพ่ิมแผนการเรียนที่เน้นสหกิจศึกษา  
นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาในบางรายวิชามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
ที่ทันสมัย มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้งตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๘  หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๒๔   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 



-๖- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   โดยให้แยกเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  ๑.๒ หน้า ๒๖ ข้อ ๓.๒.๑ ขอให้ปรับแก้จาก “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” เป็น 
   “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และข้อ ๓.๒.๒ ขอให้ปรับแก้จาก 
   “อาจารย์ประจ า” เป็น “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
  ๑.๓ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ขอให้ใส่เฉพาะผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และใช้ในการผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๕ ปี จากบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาการของเทคโนโลยีชีวภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัยอย่างมีคุณภาพ ในการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
จากทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลง โดยมีแผนการเรียนที่เน้นสหกิจศึกษา และการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการให้ทันสมัยก้าวทัน 
กับการเปลี่ยนแปลง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคปัจจุบัน 
 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๓  หน่วยกิต 



-๗- 

 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๓๒   หน่วยกิต 
    - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
     กลุ่มท่ี ๑   ๖   หน่วยกิต 
     กลุม่ที่ ๒   ๙   หน่วยก ิ  
    - วิชาเอกเลือก 
     กลุ่มท่ี ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๓   หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๐   หน่วยก ิ  
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๘ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   โดยให้แยกเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  ๑.๒ หน้า ๒๖ ข้อ ๓.๒.๑ ขอให้ปรับแก้จาก “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” เป็น 
   “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และข้อ ๓.๒.๒ ขอให้ปรับแก้จาก 
   “อาจารย์ประจ า” เป็น “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
  ๑.๓ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ขอให้ใส่เฉพาะผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๓ 
นายรัชนิกร ชลไชยะ เป็น นายชาติไทย ไทยประยูร เนื่องจาก นายรัชนิกร ชลไชยะ ได้ขออนุมัติลาฝึกอบรม 

ณ ต่างประเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ เกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก 
นายเชิดชัย ชาญสมุทร เป็น นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนของทุกรายวิชา 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้ทุกส่วนงานด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ 
การสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเรียน ให้เป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด เพื่อลดการทับซ้อนกับรายวิชาอ่ืน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ โดยมอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  แจ้งให้ทุกส่วนงานทราบ 
 
 ๕.๒ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอหารือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ 
ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบางรายวิชา ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  แจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
  นอกสถานที่ ให้ด าเนินการขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ให้เป็นไปตาม 
  ระเบียบการพานิสิตออกนอกสถานที่ 
 
 ๕.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๑.๓ และข้อ ๑๐.๒.๓ ในกรณีของอาจารย์พิเศษต้องมี 
  ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  
 

 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัย และบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ขอหารือเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๑๐.๑.๓ และข้อ ๑๐.๒.๓ ในกรณีของอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  
หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวได้ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ประธานคณะกรรมการฯ มีมติให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ให้พิจารณาทบทวนในเรื่องของอาจารย์พิเศษ จากเดิม “อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน 
  ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น”  
  เป็น “อาจารย์พิเศษมีชั่วโมงสอนได้เต็มรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ 
  รายวิชาร่วม ทั้งนี้ จ านวนรายวิชาที่จะสอนโดยอาจารย์พิเศษต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐  
  ของจ านวนรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรนั้น ๆ”  
 
 ๕.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันองัคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                    (ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


