รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๘ กันยายน 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.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
นพ.วิชาญ
เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดร.นภาพร
เลียดประถม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีระ
กุลสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางลออ
มีรักษ์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

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

-๒๑๕. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๘. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๙. รศ.ดร.วสุธร
ตันวัฒนกุล
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๐. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๑. ดร.กุมุทินี
วรสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๓. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๔. ดร.ปิยะทิพย์
ตินวร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๕. ดร.เสริมสิทธิ์
สร้อยสอดศรี
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๖. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๗. ผศ.ดร.วิทวัส
แจ้งเอี่ยม
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๘. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๙. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๐. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๑. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา

-๓ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๔. คณบดีคณะอัญมณี
๕. ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๖. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๗. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช)
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประธานแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ที่ประชุมทราบ
เพื่อให้คณะเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ โดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ที่ประชุมทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมือ่ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๕ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๗ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๙ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๐ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๒ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๓ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๔ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๕ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก “๑(๐-๓-๐)” เป็น “๑(๐-๓-๑)”
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การเปิดหลักสูตร
สาขาวิชาในปัจจุบันจะต้องมีการดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
จึงขอยกเลิกการเรียนการสอนวิชาเอกบังคับ กลุม่ ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ

-๑๗๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสุคันธา สิงห์ทอง เป็น นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์
เนื่องจาก นางสุคันธา สิงห์ทอง เกษียณอายุราชการ
ลาดับที่ ๒ จาก นายณรงค์ศักดิ์ บุญขาว เป็น นางสาวจรีย์ สะอิ้ง
เนื่องจาก นายณรงค์ศักดิ์ บุญขาว ย้ายไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ลาดับที่ ๔ จาก นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี เป็น นางสิริอร พันธ์โสดา
เนื่องจาก นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๘๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก
นายกีรติ พลเพชร เป็น นางสาวสาลี อินทร์เจริญ เนื่องจากนายกีรติ พลเพชร ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายดุริยางค์ วาสนา เป็น นางอัฎฮียะห์ มูดอ
เนื่องจากนายดุริยางค์ วาสนา ลาออกจากราชการ
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวปรินาถ คล้ายพุก เป็น นางสาวนภัส ลัภนะก่อเกียรติ
เนื่องจากนางสาวปรินาถ คล้ายพุก ลาศึกษาต่อ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๑๙คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดยะลา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวรัชฎาภรณ์ ม่วงทอง เป็น นายชัยภัทร หลวงแนม
เนื่องจากนางสาวรัชฎาภรณ์ ม่วงทอง ลาออก
ลาดับที่ ๒ จากนางสาวพัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ เป็น นางสาววรัทยา รัตนธรรมธาดา
เนื่องจากนางสาววรัทยา รัตนธรรมธาดา มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอังคณาพร สอนง่าย เป็น นางสาวพัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ
เนื่องจากนางสาวอังคณาพร สอนง่าย ลาออก
ลาดับที่ ๕ จาก นายอธิวัฒน์ เปรมไธสง เป็น นายภัทรพล มากมี
เนื่องจากนายภัทรพล มากมี มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว

-๒๐คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ เป็น นายสมตระกูล ราศิริ
เนื่องจากนายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ ลาออก
ลาดับที่ ๕ จาก นางเพชรีย์ เรือนก้อน เป็น นายพิสิษฐ์ ดวงตา
เนื่องจากนางเพชรีย์ เรือนก้อน ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว

-๒๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบและปรับโครงสร้างของวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านลาออก
จากวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก นายปกิต ตุ้งสวัสดิ์ เป็น
นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๒๒๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นายอรรณพ
สนธิไชย ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก นายอรรณพ
สนธิไชย เป็น นางสาวกุลนาถ มากบุญ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอให้พิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ นางสาวโชติพัฒน์ ทิมกระจ่าง ขอลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ลาดับที่ ๓
จาก นางสาวโชติพัฒน์ ทิมกระจ่าง เป็น นางสาวชนานันท์ เดชาดิลก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๒๓คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาววิชญาดา ถนอมชาติ เป็น นายการุณ สุขสองห้อง
เนื่องจากนางสาววิชญาดา ถนอมชาติ ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๕ จาก นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย เป็น นายราเมศวร์ สดใส
เนื่องจากนายธเรศ สันตติวงศ์ไชย ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๒๔๔.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากเดิมได้ขอยืมอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งหมดมาจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปัจจุบันโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มีอาจารย์ประจาคณะเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังต่อไปนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายสุรัติ สุพิชญางกูร
เป็น นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวสุธาศิณี สุศิวะ
เป็น นางสาวอัจจิมา ศุภจริยาวัตร
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวสาวิตรี บิณฑสันต์ เป็น นางสาวพิชญา ชิโนดม
ลาดับที่ ๔ จาก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ เป็น นางสาวยุพดี มณีรัตนากรณ์
ลาดับที่ ๕ จาก นายศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
เป็น นายอนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาโครงการจัดตั้งฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์เพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามการดาเนินงานตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ๓ ท่าน ดังนี้

-๒๕ลาดับที่ ๓ จาก นายเอกภพ บุญเพ็ง เป็น นายดารงค์ มหาพรม
ลาดับที่ ๔ จาก นายวุฒติพล หมัดเส็น เป็น นางสาวบุญทิตา สัชญกร
ลาดับที่ ๕ จาก ปรีชา วังข้าว
เป็น นางสุนันทา วงศ์จตุรภัทร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ (เวียน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ลาไปฝึกอบรมหลังปริญญาเอก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก นางนภาพร เลียดประถม เป็น นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๒๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การเปิด
หลักสูตรสาขาวิชาในปัจจุบันจะต้องมีการดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
จึงขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๔ คน คือ นางสาวขวัญใจ หรูพิทักษ์ นายจักรพงษ์ รัตตะมณี
นางสาวภัคญาณี สุดสาร และนางสาวรัชนี พุทธา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ

-๒๗๔.๒๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๒ คน หมดสัญญาจ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๔ จาก นายสุรินทร์ สรงสระแก้ว เป็น นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์
ลาดับที่ ๕ จาก นายสยุมพร ลิ่มไทย
เป็น นายวัลลภ ศัพท์พันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๘ ขอทบทวนปรับลดจานวนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดทาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบแต่ละส่วนงาน
พิจารณาเลือกแผนการเรียนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และส่งข้อมูลกลับมาที่
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
เนื่องจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า

-๒๘รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจานวนรายวิชามากเกินไป ประกอบกับมีบางรายวิชาไม่ได้จัดทา
มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ให้กับหลักสูตรที่เลือกเรียนรายวิชา ทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
ข้อ ๑๒ ขององค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน ฝ่ายวิชาการจึงขอทบทวนปรับลดจานวนรายวิชา
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ถูกเลือกให้อยู่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.๓ และแผนการสอน
รายวิชาแนบมาด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
๑. ทบทวนปรับลดจานวนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. จัดทา มคอ. ๓ และแผนการสอนรายวิชาทุกรายวิชา ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กาหนด
จะดาเนินการยกเลิกรายวิชานั้น
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปข้อมูลหลักสูตรที่เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
โดยแยกเป็นวิทยาเขต และส่งไปให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบ
๒. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทา มคอ. ๓ ร่วมกัน
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และให้จัดส่ง มคอ. ๓ พร้อมแผนการสอนรายวิชาทุกรายวิชา ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดอีกครั้ง
๓. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เลือกเรียน โดยเมื่อดูแต่ละรายวิชาที่เลือกเรียน
ในภาพรวมแล้ว จะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกข้อ

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๒๙ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

