
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน 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. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
 ๑๖. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.วัลลภ   ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
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 ๒๙. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๓๐. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. นางนิตยา   โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒. นายอดิศักดิ์ สืบธรรมมา   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
  (Curriculum Mapping) ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป    

 

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีประชุมได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ส่งข้อมูลรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้ส่วนงานจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ท าหนังสือไปยังส่วนงานต่าง   แล้ว จึงขอความ 
ร่วมมือส่วนงานในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว มาที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาจัดท าข้อมูล 
การวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะฯ  
ให้วิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓  
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิตหัวจริง) และ 
โครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องอาคารสถานที่ ห้องเรียนที่จะรองรับจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก กรณีท่ีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตหัวจริงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้คณะจัดท าแผนการปรับเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ. ๑ ให้คิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ มคอ. ๑ โดยก าหนดให้ส่งข้อมูล
ภายในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://cid.buu.ac.th/information/plan-student.xls 
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แนบเอกสารประกอบการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. ตัวอย่างการวิเคราะห์จ านวนนิสิตหัวจริงตามเกณฑ์สัดส่วนจ านวนนิสิต 
ต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗)  
(เอกสารแนบหมายเลข ๑)  
 ๒. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
 ๓. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ มคอ.๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๓)  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การปรับแผนการรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 (๑) ขอให้คณะฯ กลับไปพิจารณาทบทวนจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับ 
  จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระดับหลักสูตร ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 (๒) ขอให้คณะฯ วิเคราะห์งบประมาณ แผนอัตราก าลังคน และทรัพยากร 
  ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะจ านวนห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 
  กับจ านวนนิสิต 
 จากมติท่ีประชุมดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์ จึงขอเสนอแผนการรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา แผนการรับนิสิตเดิม แผนการรับนิสิตใหม่ 
ปริญญาตรี ภาคปกติ   
การบริหารทั่วไป ๑๕๐ ๑๐๐ 
การปกครองท้องถิ่น ๑๕๐                   ๑๕๐ (ไม่ปรับ) 
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ   
การบริหารทั่วไป ๑๕๐ ๑๐๐ 
การปกครองท้องถิ่น ๑๕๐                   ๑๕๐ (ไม่ปรับ) 
การบริหารทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ 
การเทียบโอนผลการเรียน) 

๑๕๐ ๑๐๐ 

รวม ๗๕๐ ๖๐๐ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๖- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสัดส่วนอาจารย์ 
  ต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนจุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษา 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อผลิต
บัณฑิตทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การคิดในเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ 
  ๒. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
กับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า 
  ๓. มีความสามารถในการน าความรู้ทางด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
  ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่พึงประสงค์ ตลอดจน 
มีระเบียบวินัย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔ หน่วยกิต 
     ๑. วิชาแกน     ๓๓ หนว่ยกิต 
    ๒. วิชาเอก     ๖๑ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ     ๓๐  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก    ๑๕  หน่วยกิต 
     - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ    ๗  หน่วยกิต 
     - วิชาเฉพาะเลือก     ๙  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 



-๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสติระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรพัยากรมนุษย์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
จ านวนประมาณ ๗๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชมุครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใหค้วามเห็นชอบการขอเปิดรับนสิิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

 ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาต่าง   ใน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕” ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ และ Model Course ของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และข้อบังคับ และ 
ระเบียบต่าง   ของกรมเจ้าท่า มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๙๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๖๓ หน่วยกิต 
  ๑. กลุ่มวิชาแกน              ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒. กลุ่มวิชาเอก            ๑๓๓ หน่วยกิต 
   - เอกบังคับ ๑๒๕ หน่วยกิต 
   - เอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 



-๙- 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีอาจารย์เพิ่มขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ให้
สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก    เป็น นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวสโรชา  แพร่ภาษา เป็น นายธีระ  กุลสวัสดิ์   
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวสุพิชฌาย์  ศักดิ์ศรีพยากร เป็น นายสุรินทร์  สรงสระแก้ว 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายชวฤทธิ์  ปัญญาไว     เป็น นายสยุมพร  ลิ่มไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชมุครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวฐิติกา  รัตนะชัยกุล เป็น นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส  
    เนื่องจาก นางสาวฐิติกา  รัตนะชัยกุล ลาออก 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr. Fei Lu เป็น นายสรศักดิ์  แตงทอง เนื่องจากให้ Mr. Fei Lu 
    ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายเกรียงศักดิ์  ธนาศิรนนท์ เป็น นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ 
    เนื่องจาก นายเกรียงศักดิ์  ธนาศิรนนท์ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๑๐- 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางพรรณี  พิมาพันธุ์ศรี เป็น Dr. Fox Hugh Bernard  
    เนื่องจาก นางพรรณี  พิมาพันธุ์ศรี ลาออก 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางชุติมา  ทองดีเลิศ เป็น Mr. Charlton Thomas Bruton  
    เนื่องจาก นางชุติมา  ทองดีเลิศ ลาออก 
  ล าดับที่ ๔ จาก Mr. Declan Michael John Barlow เป็น นางสาววราภรณ์  
    ธีระศักดิ์ เนื่องจาก Mr. Declan Michael John Barlow ลาออก 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายประสิทธิ์  พงษ์เรื่องพันธุ์ เป็น Mr. Richard Paul Metcher 
    เนื่องจาก นายประสิทธิ์  พงษ์เรื่องพันธุ์ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๑- 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพื่อปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายอัตถสิทธิ์  ไชยณรงค์ เป็น นางสาวกมลมาลย์  พลโยธา  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวธรรมนันทิกา  แจ้งสว่าง เป็น นายประทุม  ม่วงมี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวอรวรีย์  อิงคเตชะ เป็น นายอัตถสิทธิ์  ไชยณรงค์  
    เนื่องจาก นางสาวอรวรีย์  อิงคเตชะ ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสมพร  ส่งตระกูล เป็น นางสาวจิรภา  น้าคณาคุปต์  
    เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นางสาวสมพร  ส่งตระกูล ไปเป็นอาจารย์ประจ า 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
    และการกีฬา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๑๒- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คือ เนื่องจากคณะฯ มีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการโยกย้ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ไปอยู่ในหลักสูตรที่เปิดเพ่ิมเติม เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี เป็น นางสาววรานุรินทร์  ยิสารคุณ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายประเสริฐ  มีรัตน์ เป็น นางสาวกาญจนา  วิทยาคม  
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์ เป็น นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๖๖๒๒/ ๐๑๑๙-๐๑๓๐ 
ลงวันอังคารที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้พิจารณาทบทวน 
  ปรับ ข้อ ๓ จาก “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗” เป็น  
  “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ  
เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์ มีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการโยกย้ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ไปอยู่ในหลักสูตรที่เปิดเพ่ิมเติม เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางสาวปริญญาพร  หนูอุไร เป็น นายอลงกต  สิงโต (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๖๖๒๒/ ๐๑๑๙-๐๑๓๐ 
ลงวันอังคารที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอให้พิจารณาทบทวน 
  ปรับ ข้อ ๓ จาก “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗” เป็น  
  “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๔- 

 ๔.๑๑ การก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ 
 

  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอก าหนดสีประจ าคณะและ
ครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” เพ่ือให้การก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะ ถูกต้องตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงขอความอนุเคราะห์ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดสีประจ าโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และ 
ครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะ โครงการจัดตั้ง 
 คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ หารือกับกองกฎหมาย 
  กรณี ก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง 
  คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจยังไม่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงาน 
  ในพระราชกิจจานุเบกษา 
 ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๑๒ ร่าง ระเบียบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า  
  และการเพิ่ม-ลด ล่าช้า 

 

  เนื่องด้วย ในแต่ละภาคเรียนมีนิสิตจ านวนมาก (ประมาณร้อยละ ๑๕ ของนิสิต
ทั้งหมด) ที่มิได้ท าการลงทะเบียนเรียน หรือท าการเพ่ิม ลด รายวิชาเรียน ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอเสนอ “ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่.......) พ.ศ. ๒๕๕๘”  
(ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑) และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ส ารวจเอกสารของสถาบัน 
การศึกษาท่ีมีประกาศหรือระเบียบการเก็บค่าปรับการลงทะเบียนช้า และร่างปฏิทินการศึกษาภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ดังเอกสารแนบหมายเลข ๒)  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า  
 และการเพ่ิม-ลด ล่าช้า 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ระเบียบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า  
  และการเพ่ิม-ลด ล่าช้า 
 ๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน 
  เพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๑๕- 

 ๔.๑๓ พิจารณาก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีประชุมได้มีมติให้น าหมวดที่ ๔ ข้อ ๑  
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ช่วยระดมความคิดเห็น โดยให้ระบุคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย ที่คณะหรือหลักสูตรจะพัฒนาให้มีขึ้นใน
ตัวของนิสิต อาทิ บัณฑิตท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ 
ในการเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งม่ันในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง  
ซึ่งในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ให้ชี้ให้เห็นกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิตที่จะใช้ในการพัฒนา
ลักษณะเหล่านั้น 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 ๑. การตรงต่อเวลา 
 ๒. Inquiry mind 
 
 ๔.๑๔ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
   ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานภาระงาน 
ทางวิชาการของคณาจารย์ และที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประกอบกับสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการ
ปรับปรุงและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ นั้น 
ฝ่ายวิชาการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดท าและพิจารณา  
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
ร่าง ข้อบังคับฯ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา  
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 



-๑๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
 ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
  ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๑ ข้อ ๔ ขอให้เพ่ิมนิยามค าว่า “คณะกรรมการประจ าส่วนงาน” 
  ๑.๒ หน้า ๒ ข้อ ๕.๑ ขอให้หารือเพ่ิมเติมในที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ๑.๓ หน้า ๓ ข้อ ๑๓ วรรค ๓ ให้เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือขอความคิดเห็น 
  ๑.๔ ภาคผนวก ก หน้า ๓ ข้อ ๒ ภาระงานวิจัย ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ ข้อ ๒.๓ และ 
   ข้อ ๒.๔ ไว้คงเดิม 
  ๑.๕ ภาคผนวก ก หน้า ๖ ข้อ ๔ ภาระงานด้านบริการวิชาการ ขอให้เพ่ิมข้อ ๔.๗  
   คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของหน่วยงานภายนอกคณะ  
   ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเท่า ๑ หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อครั้ง และข้อ ๔.๘  
   การเป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ หารือในที่ประชุมสภาวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
                         
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


