
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว  แฟรี่   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. นางวรัญญา ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



-๒- 

 
 ๑๖. อาจารย์วชิราภรณ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. ดร.พรรณี  พิมพันธ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. นางนิตยา  โคตรศรเีมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๓. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
๔. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 ๒. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

   ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ 
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่ง
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
เลือก สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ในระดับอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนิสิตมีทักษะทางวิชาชีพต่ า 
สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และนิสิต
ได้ท างานตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมท างาน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เกิดประโยชน์ร่วมกันและตอบสนองความต้องการของการพัฒนา
สังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบรายวิชาและรหัสวิชาที่ระบุในแผนการศึกษาให้ถูกต้องและ 
  สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๒ ข้อ ๓ ขอให้ปรับปีการศึกษาที่เริ่มใช้ จาก “ภาคการศึกษาปลาย  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐” เป็น “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙” 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ส าหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยสืบเนื่องจากท่ีในปัจจุบัน การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอน นิสิตมี
ทักษะทางวิชาชีพต่ า สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตปฏิบัติงานจริง
เต็มเวลา และนิสิตได้ท างานตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดสหกิจศึกษา
นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้พร้อมท างาน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันและตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งข้ึน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 



-๖- 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชา 
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก (ก) 2 รายวิชา คือ 301301 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา 301495 สหกิจศึกษา 
เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนให้นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพ 
สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการ โดยที่นิสิตได้ฝึกท างานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนั้นยังมี 
จุดมุง่หมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมท างานเมื่อจบการศึกษาแล้ว และพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธกิจกับสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
และตอบสนองความต้องการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2557 และ 
2558 สามารถเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นได้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
2 รายวิชาคือรายวิชา 301301 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา 301495 สหกิจศึกษา เนื่องจากในปัจจุบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนให้นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพ สหกิจศึกษาเป็นรายวิชา
ที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยที่นิสิตได้ท างานตรงตามสาขา
วิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ 



-๗- 

บัณฑิตให้พร้อมท างานเมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันและ
ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว โดยขอให้ตรวจสอบ
รายวิชาและรหัสวิชาที่ระบุในแผนการศึกษาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ 5 จาก นายเอกชัย สุธีรศักดิ์ เป็น นางสาวปารีชา รัตนศิริ เนื่องจากมีการปรับหน้าที่การท างานใน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๘- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก 
นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เป็น นายวีระ หวังสัจจะโชค เนื่องจากนางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น และเพ่ิมอาจารย์ล าดับที่ ๖ คือ นางสาวพัณณ์อร เภาเจริญ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  

พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว  
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก ๖ คน 
  เป็น ๕ คน เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ 
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ล าดับที่ ๑ นายสรชัย ศรีนิศานต์สกุล ให้เป็นไปตามรูปแบบ APA 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๙- 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ 
เนื่องจาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว โดยขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ นางสาวกัญญาภัค อยู่เมือง และล าดับที่ ๔ นางสาวสโรชา 
แพร่ภาษา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การขอปรับแผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ ๓ รายวิชา 
   

 สถาบันภาษาขอเสนอการปรับแผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ ๓ รายวิชา เพ่ือให้การจัด 
การเรยีนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยขอปรับแก้ในรายวิชาดังนี้ 
 1. 99910159  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
      English for Communication 
 2. 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย   3 (3-0-6) 
    Collegiate English  
 3. 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
    English Writing for Communication 



-๑๐- 

 ตามแผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ทุกคนจะมีแผนการลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษบังคับดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนวิชา 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
  จากการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาข้างต้นนั้น ทางสถาบันภาษา พบปัญหาดังนี้ 

๑. นิสิตที่สอบไม่ผ่านรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ต้องรออีกสองภาคการศึกษา 
จึงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 

๒. สถาบันภาษาต้องเปิดกลุ่มเฉพาะกิจให้กับนิสิตที่ไม่ผ่านรายวิชา  
แต่มีความจ าเป็นต้องจบปีการศึกษาในปีนั้น 

๓. มีความล าบากในการจัดห้องสอบ และผู้คุมสอบ เนื่องจากนิสิตสอบพร้อมกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัย 
 

  ในการนี้ สถาบันภาษาขอเสนอการปรับแผนการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ 
โดยเปิดรายวิชาทั้ง 3 วิชาในทุกภาคการศึกษา และแบ่งกลุ่มเรียนเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนวิชา 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงทะเบียนเรียนดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนวิชา 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 

3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนเรียนดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนวิชา 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบียนวิชา 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
 
 
 
 



-๑๑- 

ทั้งนี้เนื่องจากรายวิชาทั้ง 3 รายวิชาไม่ใช่บุรพวิชา จึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด 
ก่อน-หลังได้ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ ๓ รายวิชา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้สถาบันภาษาปรับแผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร รายวิชา 
ภาษาอังกฤษบังคับ ๓ รายวิชา ได ้โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนิสิตในแต่ละห้องเรียน  

ให้เหมาะสมต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดสรรทรัพยากร 
๒. ขอให้สถาบันภาษาพิจารณานโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดีขึ้น 
๓. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ค านึงถึงจุดคุ้มทุน 
 ในการจัดการเรียนการสอน 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๐ วันพุธที่      ๑๑ มกราคม     พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙.๐๐ น. 
๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙.๓๐ น. 
๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


