
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน 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.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  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. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.เชษฐ์  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. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ   
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
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 ๓๐. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย)  
 ๒. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
 ๓. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (นางสาวเสาวณยี์  ส าราญสุข) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์เอกพล ทรงประโคน   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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 ๑.๒ โครงการ “TQF and the Development of Professional Standards 
  Framework” 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ นั้น 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดศึกษาร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป
ประจ าประเทศไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “TQF and the Development of Professional 
Standards Framework” ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งเป็นค่านิยมพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการเป็นอาจารย์มืออาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์ 
มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ในสาขา การจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การเรียนการสอน และ 
การวัดและประเมินผล) และทัศนคติที่ดีงามในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์ส าหรับแต่ละส่วนงานน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ  
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนและรายวิชาเลือกเสรี 
 

 เนื่องด้วยในแต่ละภาคการศึกษา มีรายวิชาที่เปิดให้มีนิสิตลงทะเบียนเรียนหลังจาก
ก าหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาที่ก าหนดไว้ ท าให้นิสิตต้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า หรือ 
ท ารายการเพ่ิม-ลดวิชาเรียน เป็นจ านวนมาก และบางครั้งมีการเปิดรายวิชาหลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้ว  
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ จึงขอให้แต่ละคณะเปิดรายวิชาให้เป็นไปตามแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร  
หากไม่เป็นไปตามแผนการเรียนขอให้คณะท าหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปิดรายวิชา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ
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 ๑.๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขอความร่วมมือ 
   และขอหารือในการปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ตามท่ี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  
เรืองประเทืองสุข) ได้เสนอ เรื่อง การขอความร่วมมือและขอหารือในการปฏิบัติตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา ความแจ้งแล้ว นั้น ที่ประชุมฯ 
พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑. การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หากส่วนงานสามารถรวมกลุ่มกันจะท าให้มีอ านาจ 
ในการต่อรองสูงขึ้น ข้อดีคือ ราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจะถูกลง ข้อเสียคือ สิ่งอ านวยความสะดวกจะลดลง 
  ๒. เนื่องจากเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่เติมหมึก
ราคาแพงจึงท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้ประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ จึงควรซื้อเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ทขนาดเล็ก ราคาประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท และน าไปติดตั้งเป็นระบบ Ink Tank คือ ดัดแปลง
แก้ไขให้มีความสามารถเพ่ิมข้ึน สามารถเติมหมึกเองได้ ซึ่งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเมื่อใช้งานไปนาน ๆ หัวพิมพ์
จะเสีย ให้ทิ้งหรืออาจเช่าเครื่องพิมพ์ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ซื้อหมึกพิมพ์ จากการทดลองด าเนินการทั้ง ๒ 
แบบ สรุปได้ว่าการซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดเล็ก สามารถประหยัดได้มากกว่า 
  ๓. ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกระดาษจัดท าข้อสอบ
คิดเป็นงบประมาณรายจ่ายจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือลดภาระดังกล่าว จึงเห็นควรน าระบบการสอบแบบ e-Exam 
ซึ่งเป็นระบบทดสอบออนไลน์แบบสุ่มข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการ การทดสอบและ
จัดการคลังข้อสอบแบบออนไลน์ผ่านระบบเครื่อข่ายมาใช้ ในการนี้ จึงมอบให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  
(ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) รับไปพิจารณาการพัฒนาระบบ e-Exam หากส่วนงานใดจะเริ่มใช้ระบบ e-Exam  
ให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา  
อุปสรรคที่พบ และขอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
  ๔. ควรจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือแสดงตัวตน เพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้าท าข้อสอบ
ผ่านทางระบบการสอบแบบ e-Exam 
  ๕. ควรจัดท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ในรูปแบบของ Electronic file 
ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ Electronic file วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และอ้างอิง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ



-๖- 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก นางสาววิจิตรา  โหราเรือง เป็น นางสาวมณีรัตน์  คูหาพิทักษ์ธรรม 
  ล าดับที่ ๕  จาก นางสาวเครือวัลย์  ดาวงษ์ เป็น นางสาวสุพรรณิการ์  สมใจเพ็ง 
  ล าดับที่ ๔  แก้ไขคุณวุฒิของนายสุมิตร  คุณเจตน์  
  ล าดับที่ ๖  เพ่ิม นางสาวปัทมา  ศรีน้ าเงิน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๔ ขอให้ปรับแก้ต าแหน่งของผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล  
   เป็น “ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  
   ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา” 
  ๑.๒ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนตัวเลขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตร โดยผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงาน 
   ทางวิชาการภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับที่ ๕ จาก
นางดารณี  โชติกันตะ เป็น นางอัครา  ธรรมมาสถิตกุล (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับรูปแบบการเขียน 
  ตัวเลขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผลงานทางวิชาการ 
  ภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
อาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๒  จาก นางสาวพัชรี  ปรีเปรมโมทย์ เป็น นางสาวอัชราภรณ์  พลยานันท์ 
  ล าดับที่ ๔  จาก นางสาวสุชาวดี  พลัดภัยพาล เป็น นางสาววชิราภรณ์  ศรีพุทธ 
  ล าดับที่ ๕  จาก นายธนชัย  เจียมสกุล  เป็น นางสาวธีราพร  ชาญพนา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก นายธนพล  พุกเส็ง  เป็น นายฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล 
  ล าดับที่ ๒  จาก นางสาวอุไรวรรณ  บัวตูม เป็น นายสมบัติ  ฝอยทอง 
  ล าดับที่ ๔  จาก นางสาวกัญลิน  จิรัฐชยุต เป็น นางสาวสุคนทิพย์  เถาว์โมลา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับรูปแบบการเขียน 
  ตัวเลขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผลงานทางวิชาการ 
  ภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ในล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๓  จาก นางสาวอัชราภรณ์  พลยานันท์ เป็น นางสาวนรัลญา  สิงหปรีชา 
  ล าดับที่ ๔  จาก นางสาวกันยารัตน์  ศิริสวัสดิ์    เป็น นางสาวกัญลิน  จิรัฐชยุต 
  ล าดับที่ ๑  แก้ไขคุณวุฒิของนางอารยา  สุนทรวิภาต  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้ปรับรูปแบบการเขียนตัวเลขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตร โดยผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงานทางวิชาการ 
  ภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือให้คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จากนางสาวอรพิน   
รังสีสาคร เป็น นางสาวศิริพร  จันทร์ฉาย และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑ ท่าน คือ  
นางพัชนา  ใจดี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ปรับรูปแบบ 
  การเขียนตัวเลขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผลงาน 
  ทางวิชาการภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
  ให้เป็นเลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๑๑- 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๔ นางพรนภา  น้อยพันธ์ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔  
จาก นางพรนภา  น้อยพันธ์ เป็น นายสามารถ  สายอุต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๓ ขอให้ปรับแก้ต าแหน่งของผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล  
   เป็น “ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  
   ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา” 
  ๑.๒ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนตัวเลขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตร โดยผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงาน 
   ทางวิชาการภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
  ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๕ นางสาวตวงทอง  สรประเสริฐ เอารายชื่อออก  
    เนื่องจากนางสาวตวงทอง  สรประเสริฐ ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  ล าดับที่ ๖ จาก นางสาวรชยา  บุญภิบาล เป็น นายกังวาฬ  ฟองแก้ว  
    เนื่องจากนางสาวรชยา  บุญภิบาล ลาออก 



-๑๒- 

  ล าดับที่ ๘ จาก นางสาวชวนวล  คณานุกูล เป็น นายปฐมพงศ์  มงคลพรไพโรจน์  
    เนื่องจากนางสาวชวนวล  คณานุกูล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า 
    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้หน้า ๓ ต าแหน่งของผู้รับรองความถูกต้อง 
  ของข้อมูล เป็น “ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จากนายมานพ  แจ่มกระจ่าง   เป็น นางสิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา 
  ล าดับที่ ๓ จากนายพรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา เป็น นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ 
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 
๔ ป ีสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๓- 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ ขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสติระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
แจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหต้รวจสอบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนี้ คณะฯ ขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นดังนี้คือ แผนการรับนิสิตภาคปกติ จ านวน ๑๐๐ คน และแผนการรับ
นิสิตภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ท าแบบฟอร์ม 
  การขอเปิดรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ ขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสติระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
แจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหต้รวจสอบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนี้ คณะฯ ขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นดังนี้คือ แผนการรับนิสิตภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน 
 



-๑๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ 
  ท าแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตภาคพิเศษ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
  จากวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
 

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


