
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    (แทน) ประธานกรรมการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ลัญจกร  สัตย์สงวน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ๑๔. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๗.  ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๙. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
 ๒๐. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
 ๒๑. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๓. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณะบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 ๒๖. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๘. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๙. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๐. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๑๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASIHL Conference on  
  “Higher Education foe Diversity and Global Citizenship”  
  ระหว่างวันที่วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  เครือข่าย ASAIHL จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “Higher Education  
for Deversity and Global Citizenship” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Soka University  
ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงการประชุมจะมีหัวข้อ ๓ หัวข้อ ดังนี้ 
  ๑. Pedagogy for Student-Centered Teaching 
  ๒. Technology Innovation in Education Creating New Creating New  
   Learning Space 
  ๓. Transforming Knowledge into Wisdom toward Peace 
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  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานได้ โดยส่งบทคัดย่อ (Abstract)  
ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : 2018asaihl-gr@soka-u.jp  และ 
Website : http://asaihl2018.org/ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีความผิดพลาดในการพิมพ์  
หน้า ๑๗ และ หน้า ๒๔ จึงขอปรับแก้จ านวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวิชา ๗๕๗๒๑๗ นิเวศวิทยาป่าไม้ จาก ๓ (๒-๒-๔)  
เป็น ๓ (๒-๒-๕) ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

mailto:2018asaihl-gr@soka-u.jp
http://asaihl2018.org/


- ๕ - 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ จาก นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส เป็น Mr. Phan Minh Thang 
    เนื่องจากนายอดิศักดิ์  สุวิทวัส ลาออกจากมหาวิทยาลัย  
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ล าดับที ่๒ จาก Mr. Hermann Gruenwald  เป็น Mr. Lee Norris Miller    
    เนื่องจาก Mr. Hermann Gruenwald ลาออกจากมหาวิทยาลัย  
    ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล 
 ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติ และวิทยาลัยฯ  
  ขอปรับเพ่ิมวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ล าดับที่ ๕  
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑  
จาก นางสาวรัชนี  แตงอ่อน เป็น นายเอกพล ทรงประโคน เนื่องจากนางสาวรัชนี  แตงอ่อนย้ายไปเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรอ่ืน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 



- ๗ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ อนุมัต ิ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เป็น นางสาวจินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล 
    เนื่องจาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ล าดับที่ ๔ จาก นายนุพันธ์  เขียวไม้งาม เป็น นายชัยณรงค์ แต้พานิช 
    เนื่องจาก นายนุพันธ์  เขียวไม้งาม ขอลาออกจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    เพราะไม่มีผลงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เพ่ิมล าดับที่ ๖ เป็น นางสาวกุลนารี วงศ์ราช 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มผีลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 



- ๘ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัต ิ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป ี๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวปิยธิดา บุษดาค า เป็น นางสาวเสาวรินทร์  
สายรังษ ีเนื่องจากนางสาวปิยธิดา บุษดาค า ไดล้าออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
  อนุมัติ  
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



- ๙ - 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบัปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์ เป็น นางสาวศริญญา ขวัญทอง  
   เนื่องจาก นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์ ลาราชการไปปฏิบัติหน้าที่  
   ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑  
   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๓  จาก นางสาวชนิกานต์ กู้เกียรติ เป็น นางสาวนนทชา คัยนันทน์  
   เนื่องจาก นางสาวชนิกานต์ กู้เกียรติ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัต ิ 
  และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนเพิ่มผลงานทางวิชาการของ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๔ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผลงานจะเกิน ๕ ปี  
  และจะท าให้คุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
  ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๐ - 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวปารีชา รัตนศิริ เป็น นายอุทัย ประสพชิงชนะ 
    เนื่องจากนางสาวปารีชา รัตนศิริ ลาไปท างานวิจัยต่างประเทศ 
    ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o ถึงวันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๑   
  ล าดับที่ ๕ จากนายเอกชัย สุธีรศักดิ์ เป็น นายอนุพนธ์ พิมพ์ช่วย  
    เนื่องจากมีการปรับหน้าที่การท างานในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัต ิ 
  และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนเพิ่มผลงานทางวิชาการของ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๔ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผลงานจะเกิน ๕ ปี  
  และจะท าให้คุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
  ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๑ - 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวปารีชา รัตนศิริ เป็น นายอุทัย ประสพชิงชนะ 
เนื่องจากนางสาวปารีชา รัตนศิริ ลาไปท างานวิจัยต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o  
ถึงวันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัต ิ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 ๔.๙ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส ์

๑:๓๕ ๗ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 
พาณิชยนาว ี

๑:๓๕ ๗ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการคา้ระหว่างประเทศและ 
การจัดการโลจิสติกส ์

๑:๓๕ ๖ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (๕ ปี) 

๑:๓๕ ๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

รวม 
 

๒๕ ๒๐๕ ๒๐๕ ๒๐๕ ๒๐๕ 
 
 

 
  คณะโลจิสติกส์มีความประสงค์จะปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ในระดับปริญญาตรีจะงดรับนิสิตภาคพิเศษ โดยจะรับเฉพาะภาคปกติเท่านั้น 
  ๒. คิดตามสัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time Equivalent 
Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
แผนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส ์

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 
พาณิชยนาว ี

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการคา้ระหว่างประเทศและ 
การจัดการโลจิสติกส ์

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (๕ ปี) 

๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

รวม ๒๙๕ ๒๙๕ ๒๙๕ ๒๙๕ ๒๙๕ 
 
 มคอ.๑ ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
ก าหนดให้สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
เท่ากับ ๓๕:๑ ดังนั้น คณะฯ จะใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
    จาก  

 

 โดยที่ในแต่ละสาขาวิชามีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน ดังนั้นจ านวนนิสิตที่พึงมี 
เมื่อคิดจากสัดส่วน ๓๕:๑ จะเท่ากับ ๑๗๕ (FTES) 
 

 ให้  X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
          C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 

      จะได้  
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี จะต้องเรียนรายวิชาในสัดส่วน ดังนี้ 
 - จ านวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต 
 - วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 - วิชาด้านคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
 - วิชาด้านบริหารธุรกิจ ๑๕ หน่วยกิต 
 - วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 - วิชาในสังกัดโลจิสติกส์ ๗๐ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ   ได้ว่า X = 90 คน 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
จะต้องเรียนรายวิชาในสัดส่วน ดังนี้ 
 - จ านวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต 
 - วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 - วิชาด้านบริหารธุรกิจ ๑๕ หน่วยกิต 
 - วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 - วิชาในสังกัดโลจิสติกส์ ๗๙ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ   ได้ว่า X = 80 คน 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และคณะโลจิสติกส์ 
ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ระดับปรญิญาตร ี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส ์

๗ ๖๐ ๙๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 
พาณิชยนาว ี

๗ ๖๐ ๙๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการคา้ระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส ์

๖ ๕๐ ๘๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (๕ ปี) 

๕ ๓๕ ๓๕ 

รวม ๒๕ ๒๐๕ ๒๙๕ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ 
 



- ๑๖ - 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙.๓๐ น. 
๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เป็น 
 “วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.” เนื่องจากก าหนดการเดิม  
 วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับการประขุมคณะกรรมการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา    ๙.๕๐     น. 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย   ยงศิร)ิ 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


