
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน 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. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ผศ.นพ.เอกรินทร์ สายฟ้า    กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 ๙. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (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. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ๒๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวณีย์ 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 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๓. คณะบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๔. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผ่าน 
คณะกรรมการหลายชุด ท าให้ใช้เวลานานกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ จึงเสนอให้การเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบเอกสาร 
หลักฐานที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้เขียนสรุปกระบวนการ 
การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติย้อนหลัง  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ คือ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการศึกษาระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด 
  แนวปฏิบัติ โดยอาจให้ส่วนงานจัดท าประกาศรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี 
  การเปลี่ยนแปลง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 ๑.๓ แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

 

  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบตาม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียม 
บุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ใน 
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ 
สังคมศาสตร์ 
  ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขานุการของ กพยช. มีหน้าที่ 
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้จัดท าเอกสาร  
“แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา” เพ่ือให้สถาบันการศึกษาฯ ได้รับทราบและ 
ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้บรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการ 
  ยุติธรรมไว้ในหมวดวิชาเลือก 
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๑.๔ รายช่ือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 
 ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

  ฝ่ายวิชาการฯ สรุปรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องปรับปรุง 
ตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอให้แต่ละส่วนงานรีบด าเนินการเสนอขอปรับปรุง 
หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๕ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 (Learning Outcomes) และน าสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 

 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และน าสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือสร้างความเข้าใจใจแนวคิด หลักการ และด าเนินการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแนวทางเดียวกัน ตามกรอบมารตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สร้างความเข้าในในแนวทางการส่งเสริม 
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ตลอดจนเพ่ือให้ 
สถาบันอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบ 
ออนไลน์ทดแทนการเสนอด้วยเอกสาร (รายละเอียดของโครงการตามเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
คณาจารย์ทีร่ับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตร จ านวน ๑๘ ท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และน าสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น ๑  
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้แต่ละส่วนงานส่งรายชื่ออาจารย์ที่มีความประสงค์ 
จะเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว และขอให้ส่งข้อมูลกลับมาที่ฝ่ายวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๐ 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕  
  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕  โดยมีเหตุผล คือ จากการประเมินผลการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โดยอาจารย์ผู้สอนพบว่า บางรายวิชาผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes : LO) ไม่สอดคล้องกับบริบท 
ของรายวิชา ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาจึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้  
(Learning Outcomes : LO) โดยปรับความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง จ านวน ๑๓ รายวิชา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า 
จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕  
  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขล าดับเนื้อหาใน 
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙  
ให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยขอปรับเปลี่ยนบุรพวิชาส าหรับรายวิชา ๓๐๓๒๐๐๕๙  
คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี จากเดิม บุรพวิชา ๓๐๒๑๑๒๕๙ แคลคูลัส ๒  เปลี่ยนเป็น บุรพวิชา ๓๐๒๑๑๑๕๙  
แคลคูลัส ๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙  
ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
  ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ เป็น นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ เนื่องจากอาจารย์ลาออก  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวเสาวรส ศรีสุข เป็น นายสารัตน์ ศิลปวงษา 
    เนื่องจาก นางสาวเสาวรส ศรีสุข ขอลาจากการเป็นกรรมการหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๖ จาก นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช เป็น  - 
    เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาคณิตศาสตร์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ล าดับที่ ๒ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ ตัดออก   
    เนื่องจาก นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ ์ลาฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นเวลา ๕ เดือน  
    ตั้งแต ่๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ถึง ๗ ก.ค. ๒๕๖๐  
  ล าดับที่ ๔ นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา เป็น นางสาววาสนิี พงษ์ประยูร  
    เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนภาระงานของนางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบบัปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต ่
วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๑ - 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๔ จาก นางสาวอุษา ฮกยินดี เป็น นางสาวสุนิศา แสงจันทร์ เนื่องจากนางสาวอุษา ฮกยินดี  

เกษียณอายุราชการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ  เป็น นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ  

เนื่องจาก นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจนัทร์ที่  

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 

 
 

 
 



- ๑๓ - 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรล าดับที ่๔ จาก นางสาวอนุสรา  หิรัญวนากุล  เป็น นางสาววันทนา  ศรีสมบูรณ ์เนื่องจาก 
นางสาวอนุสรา  หิรัญวนากุล ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายณัฐภัทร พัฒนา เป็น นางสาววิภา ประดิษฐ์เวียงค า  
                 เนื่องจากนายณัฐภัทร พัฒนา ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวรินดา วราวุฒิ เป็น นางสาวปวันรัตน์ แตงจุ้ย 
                  เนื่องจากนางสาวรินดา วราวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
  ล าดับที่ ๔ จาก Mr.Richard Anthony O’Donnell เป็น นางสาววีราภรณ์ คามีศักดิ์ 
                  เนื่องจาก Mr.Richard Anthony O’Donnell ลาออก  
  ล าดับที่ ๖ จาก นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ เป็น นางพันทิพา บุญลา 
                  เนื่องจาก นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ ไปเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๕ - 
 

 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ี๒๕๕๙ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก Mr. Patrick Dominique Quesnel  

เป็น นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย เนื่องจาก Mr. Patrick Dominique Quesnel ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

 ๔.๑๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
   และขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 

เกณฑ์ 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๑:๒๐ ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม 
  ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ 

 

 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ท่ีจะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่) จ านวน ๒ สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และการพัฒนา 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) และได้ทบทวน 
และปรับแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรให้เหมาะสมกับจ านวนคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๕๐ ๕๗๐ ๕๗๐ ๕๗๐ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๑-๒๕๖๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
๑. การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 



- ๑๘ - 
 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 
 ๔.๑๒ การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ ให้เก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นนิสิตทุกระดับและทุกประเภท ๕๐๐ บาท 
เว้นแต่หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนก็ให้เป็นไปตามข้อตกลง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอเสนอเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า 
รับการคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเข้า ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา มีโครงการหลายโครงการไม่เก็บค่าสมัคร  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต 

ระดับปริญญาตรี การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยค่าธรรมเนียม 
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒.  มอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๔.๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  จากเดิม “สีเขียวมะกอก” เป็น “สีเขียวป่า” 

 

  ด้วยคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะฯ  
เป็น สีเขียวป่า (Forest Green) รหัสสี C๘๓ M๒๑ Y๑๐๐ K๘ (Cyan: ๘๓ Magenta: ๒๑ Yellow: ๑๐๐  
Black: ๘) เนื่องจากสีปัจจุบันที่คณะฯ ใช้เป็นสีเขียวมะกอก รหัสสี C๓๔ Y๑๐๐ K๖๐ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ 
สีประจ าคณะเภสัชศาสตร์   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร แล้ว 



- ๑๙ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 จากเดิม “สีเขียวมะกอก” เป็น “สีเขียวป่า” 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  จากเดิม “สีเขียวมะกอก” เป็น “สีเขียวป่า” 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วนัอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๑๕      น. 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 

 

          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


