
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 ๙. ดร.ภัทราพร  สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.พรทิพย์  เย็นใจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    
 ๒๒. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔ ผศ.ดร.พัชนีย์ ธนะเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณะบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
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 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 



- ๔ - 
 

 ๑.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดท ารายวิชาศาสตร์พระราชา 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการจัดท ารายวิชาศาสตร์พระราชา เพ่ือเพ่ิมเป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. รายวิชาศาสตร์พระราชา 
   ๑.๑ ก าหนดรหัสรายวิชาศาสตร์พระราชาเป็น “๙๙๙๙๙๙” 
   ๑.๒ ขอให้ใช้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น “The King Rama ๙'s Philosophy” 
   ๑.๓ ขอให้เพ่ิมเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา วรรณกรรม  
   หลักปกครองบ้านเมือง และศิลปกรรม 
  ๒. ขอให้แต่ละส่วนงานส่งรายชื่ออาจารย์ที่มีความรู้ มีความเข้าใจ มีประสบการณ ์ 
   และมีความความศรัทธาในศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างทีมผู้สอนรายวิชาศาสตร์ 
   พระราชา นั้น 
  ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท ารายวิชาศาสตร์ของพระราชา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. รหัสวิชา จาก ๙๙๙๙๙๙๖๐ เปลี่ยนเป็น ๙๙๙๙๙๙๖๑ 
  ๒. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ มอบให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการประสานงานกับ 
  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษช่วยตรวจสอบชื่อระหว่าง 
  King Rama the 9th’s Philosophy หรือ Philosophy of the King Rama 9th 
  และช่วยเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๓. ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดสุดท้าย ตัดค าว่า “บ้านเมือง” ออก 
  ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อนิสิตส าเร็จรายวิชานี้ต้องสามารถ 
   (๑) เข้าใจในศาสตร์พระราชา 
   (๒) ประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   (๓) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
  ๕. ให้นัดทีมผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ใช้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น “Philosophy of  
King Rama 9th” 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ฝ่ายวิชาการขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่า “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ 
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” ดังนั้น  
จึงขอให้แต่ละส่วนงานด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยจัดท า สมอ. ๐๘ ทันที 
ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อ ลาออก เกษียณอายุราชการ หรืออ่ืน ๆ ที่มีผลให้คุณสมบัติ 
และจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  ๒. กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่า “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” ดังนั้น จึงขอให้แต่ละส่วนงานด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรโดยจัดท า สมอ. ๐๘ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) เพ่ือปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๕ 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ จานวน ๑ รายวิชาคือรายวิชา ๓๑๖๒๐๓ ชีวเคมี 
การแพทย์พื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติจริง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตร 
ที่ท าตาม มคอ. ๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้เรียนเนื้อหาเฉพาะด้านทางด้านบริหารธุรกิจ อาท ิวิชาบัญชี  
กฎหมายธุรกิจ การเงินธุรกิจ เป็นต้น โดยที่ผ่านมารายวิชาด้านบริหารธุรกิจนั้น คณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายวิชาเป็น 
รหัสวิชาของคณะโลจิสติกส์ ซึ่งอาจไม่ถูกตอ้งนัก เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารคณะ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้ 
เปลี่ยนรหัสวิชา โดยได้ประสานกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพ่ือขอใช้รหัสวิชาและเนื้อหาวิชาของ 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รายวิชาที่เป็น 
ของคณะใดเป็นผู้รับผิดชอบ ก็ควรให้คณะนั้นเป็นผู้จัดอาจารย์ผู้สอน คณะโลจิสติกส์จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
จ านวน ๕ รายวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙  คณะโลจิสติกส์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 



- ๘ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี)  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทยและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙  
ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยชื่อที่ถูกต้องคือ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ Art for Aesthetic  
Development และปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๑๑๔๑๗๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

(๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ให้ถูกต้อง 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยชื่อที่ถูกต้อง คือ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ  
   Art for Aesthetic Development   
  ๒. ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๓๖๓๐๑๕๙  ใหถู้กต้องสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร โดยชื่อที่ถูกต้องคือ  Computer for Measurement and  
   Evaluation 
  ๓. ปรับแก้เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางภคมน ทิพย์เนตร  
   ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเนื่องจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
  ๔. ปรับแก้การพิมพ์หน่วยกิตของวิชา ๓๐๖๓๑๕๕๙ หลักอนุกรมวิธาน Principles of  
   Taxonomy ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยที่ถูกต้องคือ ๓ (๓-๐-๖) 
  ๕. ปรับแก้การพิมพ์หน่วยกิตของวิชา ๓๐๖๓๓๓๕๙ อนุกรมวิธานพืช Plant  
   Taxonomy ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยที่ถูกต้องคือ ๓ (๓-๐-๖) 
  ๖. ปรับแก้การพิมพ์หน่วยกิตของวิชา ๓๑๖๒๒๑๕๙ ปฏิบตัิการชีวเคมีทั่วไป General  
   Biochemistry Laboratory ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยที่ถูกต้องคือ 
   ๑ (๐-๓-๑) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๐ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ทั้งภาษาวิชาอังกฤษและ 
   ภาษาไทย ให้ถูกต้องกันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ  
   ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ Art for Aesthetic Development 
  ๒. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๓๖๓๐๑๕๙ ภาษาวิชาอังกฤษ ให้ถูกต้องกัน 
   เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Computer for  
   Measurement and Evaluation 
  ๓. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๐๗๒๐๓๕๙ ภาษาวิชาอังกฤษ ให้ถูกต้องกัน 
   เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Teaching of History of  
   Eastern Art 
  ๔. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๐๗๓๐๕๕๙ ภาษาวิชาอังกฤษ ให้ถูกต้องกัน 
   เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Teaching the History of   
   Western Art 
  ๕. ปรับแก้รายละเอียดหน่วยกิต รายวิชา ๔๐๗๔๑๑๕๙ ให้ถูกต้องกันเนื่องจากมีการ 
   ปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ ๒(๑-๒-๓) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 



- ๑๑ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีล าดับที่ ๑ นายเกษมสันต์  
   พานิชเจริญ ล าดับที่ ๓ นางสาวปนัดดา จูเภาล์ และล าดับที่ ๕ นายระพีพัฒน์  
   เดือนเพ็ญศรี เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
  ๒. ปรับแก้รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนา 
   สุนทรียภาพ ๒ (๒-๐-๔) เนื่องจากชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงกับชื่อรายวิชา 
   ภาษาไทย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๐๐๗๒/๒๕๖๐ ในประเด็นของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับป ี๒๕๕๖ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก นางสาวธัญลักษณ์ สุนารัตน์ เป็น นางสาวชนาภา  
ตรีวรรณกุล เนื่องจาก นางสาวธัญลักษณ์ สุนารัตน์ ลาออก และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖  
ได้แก ่นางสาวภาวดี ศรีสังข์ เนื่องจากกลับจากส าเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหสับดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่ 
  วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๔ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรล าดับที่ ๔ จากนายสหรัฐ ณ น่าน เป็น นายอลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ เนื่องจากนายสหรัฐ ณ น่าน  
ย้ายไปประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
  เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙” แล้ว 

 

 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ี๒๕๕๔ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นายภูวดล วรรธนะชัยแสง เป็นนายสหรัฐ ณ น่าน เนื่องจากนายภูวดล วรรธนะชัยแสง  
ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๕ - 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙” แล้ว 
 

 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ี๒๕๕๙ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นายภูวดล วรรธนะชัยแสง เป็นนายสหรัฐ ณ น่าน เนื่องจากนายภูวดล 
วรรธนะชัยแสง ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๑๖ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัต ิ

 
มติ ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตร

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ ๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อสังเกต ให้ปรับแก้ 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน และตรวจสอบรายวิชาให้ครบถ้วน แต่คณะอัญมณีขอเปลี่ยนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นายภูวดล วรรธนะชัยแสง 
เป็นนายสหรัฐ ณ น่าน เพ่ิม ดังนั้น จึงต้องเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย อีกครั้ง ก่อนส่งหลักสูตรฯ ให้สกอ. 

 รับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕  
จาก Mr.Joaquin Fernandez Arroyo เป็น นางสาวรุ่งนภา ค าอึง เพ่ือให้การบริหารจัดการของหลักสูตร 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  
ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติ 



- ๑๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 
  นานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก ดร.แดน ทองอินทร์ เป็น รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง 
     เนื่องจาก ดร.แดน ทองอินทร์ เกษียณอายุราชการ 
  ล าดับที่ ๒ จาก ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ เป็น ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 
     เนื่องจาก ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ หมดสัญญาจ้าง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
อนุมัติ 

 
 



- ๑๘ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะฯ อนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วนัอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๐.๐๐      น. 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 

 

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


