รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๙. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๐. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
๒. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๓. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๔. นางปัทมา วรรัตน์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธา จีนครัว
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
๗. ดร.ธนวัฒน์ วรรณประภา
๘. ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
๙. ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์
๑๐. อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี
๑๑. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๑๒. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
๑๓. อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น
๑๔. ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ
๑๕. อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา
๑๖. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ คาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา แทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามที่กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการสภาวิชาการ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และนางพัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ กรรมการสภาวิชาการ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการก่อนครบวาระ นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการตามคาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา แทนตาแหน่งที่ว่าง ซึง่ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เป็น กรรมการ
(ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็น กรรมการ
(ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑,๘๙๑ คน

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑,๘๙๑ คน และมีมติ ให้แนบ
ข้อมูลบทคัดย่องานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป นั้น
ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินตามข้อเสนอแนะแล้ว และได้เพิ่มข้อมูลบทคัดย่องานนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ในระบบบริการการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
บทคัดย่องานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp
จึงเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑,๘๙๑ คน มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ที่กาหนดอานาจหน้าที่ของ
สภาวิชาการได้แก่ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา แล้วจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
จานวน ๑,๘๙๑ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้
ภาคการศึกษา
ระดับ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
รวม
ภาคฤดูร้อน
ปริญญาตรี
๔๐๖
๕๔๖
๙๕๒
ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ)
๗๘
๗๘
ปริญญาโท
๙๘
๖๖๖
๗๖๔
ปริญญาเอก
๗๔
๒๓
๙๗
รวม
๖๕๖
๑,๒๓๕
๑,๘๙๑
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

-๕คณะกรรมการประจาคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑,๘๙๑ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑,๘๙๑ คน
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการกากับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติ ให้นา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการกากับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ
และกลไกการกากับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการกากับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับชื่อระเบียบให้ครอบคลุมกับเนื้อหาในร่างระเบียบ
๒. ระเบียบนี้ครอบคลุมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การบริการวิชาการ หรือไม่
๓. ให้เพิ่มข้อมูลแผนการบริหารหลักสูตร แผนการพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย Quality Control
Quality Audit และ Quality Assurance

-๖วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การบริหารงานวิชาการ
๔.๑.๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)

จานวน
เกณฑ์ อาจารย์
ประจา

จานวนการรับนิสิต (คน)
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๑:๓๕

๗

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๓๕

๗

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๓๕

๖

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๓๕

๕

๓๕

๓๕

๓๕

๓๕

๒๕

๒๐๕

๒๐๕

๒๐๕

๒๐๕

รวม

คณะโลจิสติกส์มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. ในระดับปริญญาตรีจะงดรับนิสิตภาคพิเศษ โดยจะรับเฉพาะภาคปกติเท่านั้น
๒. คิดตามสัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ (Full Time Equivalent
Student: FTES) รายละเอียดดังนี้
มคอ.๑ ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดให้สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คิดสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
เท่ากับ ๓๕:๑ ดังนั้น คณะฯ จะใช้สูตรคานวณดังนี้
จาก
𝐹𝑇𝐸𝑆 =

𝑆𝐶𝐶𝐻 𝐶𝑋
=
๓๖
๓๖

-๗โดยที่ในแต่ละสาขาวิชามีอาจารย์ประจาหลักสูตร ๕ คน ดังนั้นจานวนนิสิตที่พึงมี
เมื่อคิดจากสัดส่วน ๓๕:๑ จะเท่ากับ ๑๗๕ (FTES)
ให้

X = จานวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา
C = จานวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ

จะได้
๑๗๕ =

𝑐𝑥
๓๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จะต้องเรียนรายวิชาในสัดส่วน ดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต
- วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
- วิชาด้านคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
- วิชาด้านบริหารธุรกิจ ๑๕ หน่วยกิต
- วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
- วิชาในสังกัดโลจิสติกส์ ๗๐ หน่วยกิต
แทนค่าในสมการ ๑๗๕ =

๗๐𝑥
๓๖

ได้ว่า X = ๙๐ คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
จะต้องเรียนรายวิชาในสัดส่วน ดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต
- วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
- วิชาด้านคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
- วิชาด้านบริหารธุรกิจ ๑๕ หน่วยกิต
- วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
- วิชาในสังกัดโลจิสติกส์ ๗๐ หน่วยกิต
แทนค่าในสมการ ๑๗๕ =

๗๐𝑥
๓๖

ได้ว่า X = ๙๐ คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

จะต้องเรียนรายวิชาในสัดส่วน ดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต
- วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
- วิชาด้านบริหารธุรกิจ ๑๕ หน่วยกิต
- วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
- วิชาในสังกัดโลจิสติกส์ ๗๙ หน่วยกิต
๗๙𝑥
แทนค่าในสมการ ๑๗๕ =
ได้ว่า X = ๘๐ คน
๓๖

แผนการรับนิสิตของคณะโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี ที่จะขอปรับ
จานวน ๓ หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามตารางที่ ๒

-๘ตารางที่ ๒ แผนการรับนิสิตของคณะโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี ที่จะขอปรับ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑-๒๕๖๕
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส์
รวม

เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจา
ต่อนิสิต

จานวนอาจารย์
ประจา (คน)

แผนการรับนิสิต
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(คน)

๑:๓๕

๕

๙๐

๑:๓๕

๕

๙๐

๑:๓๕

๕

๘๐

๑๕

๒๖๐

หมายเหตุ: จานวนอาจารย์ประจา คิดที่หลักสูตรละ ๕ คน อาจารย์ที่เหลือไม่นามาคิด
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ กับแผนที่จะ
ขอปรับใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)
รวม

จานวน
อาจารย์
ประจา
(คน)

แผนการรับนิสิต (คน)
แผนการรับนิสิต เดิม
คณะขอปรับแผนการรับนิสิต
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๑-๒๕๖๕

๗

๖๐

๙๐

๗

๖๐

๙๐

๖

๕๐

๘๐

๕

๓๕

๓๕

๒๕

๒๐๕

๒๙๕

ทั้งนี้คณะได้แนบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ต้นทุนต่อหน่วย
๒. จานวนอัตราการตกออกของนิสิต
๓. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

-๙คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) ให้หาอาจารย์เพิ่มอีก ๑ คน
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๑.๒ การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในโครงการเพชรวิทย์ศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในโครงการเพชรวิทย์ศิลป์ โดยมีเหตุผล คือ ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอน ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการเงิน) ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และ ๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรในโครงการพิเศษสาหรับนักเรียนทั่วไปและ/หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในคณะฯ จากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นของวิทยาเขตจันทบุรี และโครงการต่างๆ
ผ่านช่องทางการรับเข้าของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายตามที่กล่าวข้างต้น
และต้องการให้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ สามารถพัฒนา
ต่อยอดการประกอบอาชีพของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เลือกเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี คณะฯ
จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภายใต้ชื่อ “โครงการเพชรวิทย์ศิลป์”
เพื่อรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ โดยวางแผนจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๑๐ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในโครงการเพชรวิทย์ศิลป์
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อโครงการ
๑.๒ ให้เพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกตามประเด็น ดังนี้
(๑) ด้านความรู้ อาจจะกาหนดจากคะแนน O-NET GAT PAT
(๒) การมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ซึง่ ได้รับรางวัลในขณะศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
(๓) ความสามารถทางด้านทักษะต่างๆ
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๒.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขการเขียนโครงสร้างจานวน
หน่วยกิตในรายวิชา ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ และ ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
จาก “๓ (๐-๙-๓)” เป็น “๓ (๐-๑๖-๘)” ดังนี้
(๑) เดิม
๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑
๓ (๐-๙-๓)
Teaching Practice I
เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑
๓ (๐-๑๖-๘)
Teaching Practice I
(๒) เดิม
๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
๓ (๐-๙-๓)
Teaching Practice II
เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
๓ (๐-๑๖-๘)
Teaching Practice II
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๑๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ไปตรวจสอบ
การเขียนชั่วโมงในวงเล็บให้ถูกต้อง
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขการเขียนโครงสร้างจานวน
หน่วยกิตในรายวิชา ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ และ ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
จาก “๓ (๐-๙-๓)” เป็น “๓ (๐-๑๖-๘)” ดังนี้
(๑) เดิม
๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑
๓ (๐-๙-๓)
Teaching Practice I
เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑
๓ (๐-๑๖-๘)
Teaching Practice I
(๒) เดิม
๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
๓ (๐-๙-๓)
Teaching Practice II
เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
๓ (๐-๑๖-๘)
Teaching Practice II
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๑๒ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ไปตรวจสอบการเขียนชั่วโมงในวงเล็บให้ถูกต้อง
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขการเขียนโครงสร้างจานวน
หน่วยกิตในรายวิชา ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ และ ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
จาก “๓ (๐-๙-๓)” เป็น “๓ (๐-๑๖-๘)” ดังนี้
(๑) เดิม
๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑
๓ (๐-๙-๓)
Teaching Practice I
เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑
๓ (๐-๑๖-๘)
Teaching Practice I
(๒) เดิม
๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
๓ (๐-๙-๓)
Teaching Practice II
เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒
๓ (๐-๑๖-๘)
Teaching Practice II
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๑๓ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้ไปตรวจสอบการเขียนชั่วโมงในวงเล็บให้ถูกต้อง
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชา ๙๙๙๙๙๙๖๑ ศาสตร์พระราชา
ในกลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสังคมศาสตร์) เพื่อให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการจัดทารายวิชาศาสตร์ของพระราชา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับคาอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
บรรทัดสุดท้าย คาว่า “หลักปกครอง” กับ “good governance”
๓. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับอธิบดีกรมราชเลขาธิการในพระองค์
เพื่อขอใช้ชื่อรายวิชา

- ๑๔ ๔.๒.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีความผิดพลาด
ในการพิมพ์ หน้า ๑๗ และ หน้า ๒๔ จึงขอปรับแก้จานวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวิชา ๗๕๗๒๑๗ นิเวศวิทยาป่าไม้
จาก ๓ (๒-๒-๔) เป็น ๓ (๒-๒-๕) ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล
ดังนี้

- ๑๕ ๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ เนื่องจาก นางวิมลรัตน์ จตุรานนท์ หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นายวิชิต สุรัตน์เรืองชัย ซึง่ เดิม นายวิชิต สุรัตน์เรืองชัย
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๔
ลาดับที่ ๒ เนื่องจาก นางสาวมณเทียร ชมดอกไม้ เกษียณอายุราชการตั้งแต่
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นางจันทร์พร พรหมมาศ ซึ่งเดิม นางจันทร์พร พรหมมาศ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๕
ลาดับที่ ๔ ขอเพิ่ม นายปริญญา ทองสอน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นายปริญญา ทองสอน เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๖
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายวิชิต สุรัตน์เรืองชัย
ลาดับที่ ๒ นางจันทร์พร พรหมมาศ
ลาดับที่ ๓ นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
ลาดับที่ ๔ นายปริญญา ทองสอน
ลาดับที่ ๕ นางสาวรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
ลาดับที่ ๖ นายเชวง ซ้อนบุญ
ลาดับที่ ๗ นางพรรณทิพา ตันตินัย
ลาดับที่ ๘ นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
ลาดับที่ ๙ นายคงรัฐ นวลแปง
ลาดับที่ ๑๐ นางศิรประภา พฤทธิกุล
ลาดับที่ ๑๑ นายดุสิต ขาวเหลือง
ลาดับที่ ๑๒ นางสมศิริ สิงห์ลพ
ลาดับที่ ๑๓ นางสาวสุกัลยา สุเฌอ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๑๖ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ เนื่องจาก นายระพินทร์ ฉายวิมล หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นางเพ็ญนภา กุลนภาดล ซึง่ เดิม นางเพ็ญนภา กุลนภาดล
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๕
ลาดับที่ ๔ ขอเพิ่ม นางดลดาว ปูรณานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นางดลดาว ปูรณานนท์ เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๖
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล
ลาดับที่ ๒ นายประชา อินัง
ลาดับที่ ๓ นางสาวชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
ลาดับที่ ๔ นางดลดาว ปูรณานนท์
ลาดับที่ ๕ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน
ลาดับที่ ๖ นายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
ลาดับที่ ๗ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๗ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ เนื่องจาก นางสาวสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นายประชา อินัง ซึ่งเดิม นายประชา อินัง เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๕
ลาดับที่ ๔ ขอเพิ่ม นางสาวชมพูนุท ศรีจันทร์นิล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นางสาวชมพูนุท ศรีจันทร์นิล เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๖

- ๑๘ ๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายประชา อินัง
ลาดับที่ ๒ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล
ลาดับที่ ๓ นางดลดาว ปูรณานนท์
ลาดับที่ ๔ นางสาวชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
ลาดับที่ ๕ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน
ลาดับที่ ๖ นายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
ลาดับที่ ๗ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๑๙ ๔.๒.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ ขอเพิ่ม นางสุรีพร อนุศาสนนันท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นางสุรีพร อนุศาสนนันท์ เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๔
ลาดับที่ ๕ ขอเพิ่ม นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๗
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น
ลาดับที่ ๒ นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร
ลาดับที่ ๓ นายเสกสรรค์ ทองคาบรรจง
ลาดับที่ ๔ นางสุรีพร อนุศาสนนันท์
ลาดับที่ ๕ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๒๐ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ เนื่องจาก นายไพรัตน์ วงษ์นาม หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร ซึ่งเดิม นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๕
ลาดับที่ ๓ เนื่องจาก นายสมโภชน์ อเนกสุข เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นายเสกสรรค์ ทองคาบรรจง ซึ่งเดิม นายเสกสรรค์ ทองคาบรรจง
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๖
ลาดับที่ ๔ ขอเพิ่ม นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียวโดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๔
ลาดับที่ ๕ ขอเพิ่ม นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิม นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๗
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร
ลาดับที่ ๒ นางสุรีพร อนุศาสนนันท์
ลาดับที่ ๓ นายเสกสรรค์ ทองคาบรรจง
ลาดับที่ ๔ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น
ลาดับที่ ๕ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๒๑ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ เนื่องจาก นายพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ หมดสัญญาจ้างตั้งแต่
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นายนคร ละลอกน้า ซึง่ เดิม นายนคร ละลอกน้า
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๑๓
ลาดับที่ ๒ เนื่องจาก นายมนตรี แย้มกสิกร เกษียณอายุราชการตั้งแต่
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น ว่าที่เรือตรีอุทิศ บารุงชีพ ซึ่งเดิม ว่าที่เรือตรีอุทิศ บารุงชีพ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๘

- ๒๒ ๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายนคร ละลอกน้า
ลาดับที่ ๒ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บารุงชีพ
ลาดับที่ ๓ นายธนะวัฒน์ วรรณประภา
ลาดับที่ ๔ นายสุขมิตร กอมณี
ลาดับที่ ๕ นายฐิติชัย รักบารุง
ลาดับที่ ๖ นายอาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๒๓ ๔.๒.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ เนื่องจาก นางทิพย์เกสร บุญอาไพ หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนเป็น นายนคร ละลอกน้า ซึ่งเดิม นายนคร ละลอกน้า
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๑๒
ลาดับที่ ๒ เนื่องจาก นางสาวดวงพร ธรรมะ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จึงขอเปลี่ยนเป็น ว่าที่เรือตรีอุทิศ บารุงชีพ
ซึง่ เดิม ว่าที่เรือตรีอุทิศ บารุงชีพ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๗
ลาดับที่ ๓ เนื่องจาก นายสุขมิตร กอมณี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงขอเปลี่ยนเป็น นายธนะวัฒน์ วรรณประภา ซึง่ เดิม นายธนะวัฒน์ วรรณประภา เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๑๓
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายนคร ละลอกน้า
ลาดับที่ ๒ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บารุงชีพ
ลาดับที่ ๓ นายธนะวัฒน์ วรรณประภา
ลาดับที่ ๔ นายสุขมิตร กอมณี
ลาดับที่ ๕ นายฐิติชัย รักบารุง
ลาดับที่ ๖ นายอาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๒๔ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๙ จาก นายสาเภา จงจิตต์ เป็น นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ เนื่องจาก นายสาเภา จงจิตต์
หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
ลาดับที่ ๒ นางสาวกิตติมา พันธ์พฤกษา
ลาดับที่ ๓ นางสมศิริ สิงห์ลพ
ลาดับที่ ๔ นางสาวภัทรภร ชัยประเสริฐ
ลาดับที่ ๕ นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์
ลาดับที่ ๖ นายศรัณย์ ภิบาลชนม์
ลาดับที่ ๗ นายสพลณภัทร ศรีแสนยงค์
ลาดับที่ ๘ นางจันทร์พร พรหมมาศ
ลาดับที่ ๙ นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์
ลาดับที่ ๑๐ นายเอกรัฐ ศรีสุข
ลาดับที่ ๑๑ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ลาดับที่ ๑๒ นายชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒๕ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔
โดยมีเหตุผล ดังนี้
ลำดับที่ ๑ จำก นำงทิพย์เกสร บุญอำไพ เป็น นำยวิโรฒ ชมพู
เนื่องจำกนำงทิพย์เกสร บุญอำไพ หมดสัญญำจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับที่ ๒ จำก ว่ำที่เรือตรีอุทิศ บำรุงชีพ เป็น นำยสุขมิตร กอมณี
เนื่องจำก ว่ำที่เรือตรีอุทิศ บำรุงชีพ เปลี่ยนไปเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ลำดับที่ ๓ จำก นำยวีระพันธ์ พำนิชย์ เป็น นำยภูเบศ เลื่อมใส
เนื่องจำก นำยวีระพันธ์ พำนิชย์ เปลี่ยนไปเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตร
กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

- ๒๖ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภาระงานของ นายพงษ์เสถียร
เหลืองอลงกต เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จึงขอเปลี่ยนเป็น
นายเสนีย์ คาสุข ซึง่ เดิม นายเสนีย์ คาสุข เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเดียว โดยมีชื่ออยู่ในลาดับที่ ๔
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
ลาดับที่ ๒ นายเสนีย์ คาสุข
ลาดับที่ ๓ นางวิภาวี พิจิตบันดาล

- ๒๗ ลาดับที่ ๔ นายชินรัตน์ สมสืบ
ลาดับที่ ๕ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากส่วนงานขอถอนวาระ
๔.๒.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล ดังนี้
ลำดับที่ ๑ จำก นำงสำวสุจิตรำ ใจเอื้อ เป็น นำงสำวรัชนี แตงอ่อน
เนื่องจำกอำจำรย์สิ้นสุดสัญญำจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับที่ ๒ จำก นำยเอกพล ทรงประโคน เป็น นำงสำวภัทรมน สำตรักษ์
เนื่องจำกอำจำรย์ย้ำยไปประจำหลักสูตรอื่น
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว

- ๒๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๑๗ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลั กสู ตร
และอาจารย์ ประจาหลั กสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต ) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวอชิรญา ภู่พงศกร เป็น นายอนุชา อชิรเสนา
เนื่องจากนางสาวอชิรญา ภู่พงศกร ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ เป็น นางสาวภัทรมน สาตรักษ์
เนื่องจากนางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๒๙ คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๔
นายอนุชา อชิรเสนา ผลงานยังไม่ได้ตีพิมพ์
๔.๒.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก นางสาวรัชนี แตงอ่อน เป็น
นายเอกพล ทรงประโคน เนื่องจากอาจารย์ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๓๐ ๔.๒.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ ๑ จาก นายสุรสิงห์ ไชยคุณ เป็น นายสรไกร ศรีศุภผล เนื่องจากนายสุรสิงห์
ไชยคุณ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายสาเภา จงจิตต์ เป็น นางสาวกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
เนื่องจากนายสาเภา จงจิตต์ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๓๑ ลาดับที่ ๓ จาก นายสรไกร ศรีศุภผล เป็น นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
เนื่องจากนายสรไกร ศรีศุภผล เปลี่ยนไปเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เป็น นางสาวจินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
เนื่องจาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

- ๓๒ ลาดับที่ ๔ จาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม เป็น นายชัยณรงค์ แต้พานิช
เนื่องจาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม ขอลาออกจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพราะไม่มีผลงานวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เพิ่มลาดับที่ ๖ เป็น นางสาวกุลนารี วงศ์ราช เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายจักรพันธ์ ถาวรธิรา
ลาดับที่ ๒ นายสรายุธ เดชะปัญญา
ลาดับที่ ๓ นายทรงวุฒิ ฉิมจินดา
ลาดับที่ ๔ นายชัยณรงค์ แต้พานิช
ลาดับที่ ๕ นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
ลาดับที่ ๖ นางสาวกุลนารี วงค์ราช
ลาดับที่ ๗ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ
ลาดับที่ ๘ นายสรไกร ศรีศุภผล
ลาดับที่ ๙ นายธนัสถา รัตนะ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๓๓ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้เพิ่มผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๗
นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ ให้ครบถ้วน สอดคล้องกับที่ปรากฏในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวปารีชา รัตนศิริ เป็น นายอุทัย ประสพชิงชนะ
เนื่องจากนางสาวปารีชา รัตนศิริ ลาไปทางานวิจัยต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่ ๕ จากนายเอกชัย สุธีรศักดิ์ เป็น นายอนุพนธ์ พิมพ์ช่วย เนื่องจาก
มีการปรับหน้าที่การทางานในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเดิมนายอนุพนธ์
พิมพ์ช่วย เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับที่ ๑๔
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายพุทธา จีนครัว
ลาดับที่ ๒ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
ลาดับที่ ๓ นางสาวมัณฑนา รังสิโยภาส
ลาดับที่ ๔ นายอุทัย ประสพชิงชนะ
ลาดับที่ ๕ นายอนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
ลาดับที่ ๖ นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
ลาดับที่ ๗ นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
ลาดับที่ ๘ นายกิตติพงศ์ บุญโล่ง
ลาดับที่ ๙ นายปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
ลาดับที่ ๑๐ นายวัชรินทร์ ดงบัง
ลาดับที่ ๑๑ นายวรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม

- ๓๔ ลาดับที่ ๑๒ นายไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
ลาดับที่ ๑๓ นายจิตติ พัทธวณิช
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ ให้เป็น นางสาวปารีชา รัตนศิริ เช่นเดิม เนื่องจากได้กลับมาปฏิบัติงานแล้ว
และให้เพิ่มนายอุทัย ประสพชิงชนะ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยให้เพิ่ม
ผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวปารีชา รัตนศิริ เป็น นายอุทัย ประสพชิงชนะ
เนื่องจากนางสาวปารีชา รัตนศิริ ลาไปทางานวิจัยต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๓๕ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว
๔.๒.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวกฤติกา หงษ์โต เป็น นางสาวพิมลพรรณ ทวีการ
เนื่องจากนางสาวกฤติกา หงษ์โต ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดาเนินการขอ
อนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ เป็น นางสาวกุลธิดา กล้ารอด
ลาดับที่ ๕ จาก นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ เป็น นางนงนุช ล่วงพ้น
โดยในการขอเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ และ ลาดับที่ ๕ เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตรเป็นไปตามประกาศสภากายภาพบาบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบาบัดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด ที่ว่า “อาจารย์กายภาพบาบัดประจาหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มี
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตร
ที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) รวมทั้งเพื่อให้การบริหารหลักสูตรดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

- ๓๖ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
กายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๕.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวกฤติกา หงษ์โต เป็น นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
เนื่องจากนางสาวกฤติกา หงษ์โต ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดาเนินการขอ
อนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลาดับที่ ๒ จาก นายคุณาวุฒิ วรรณจักร เป็น นางสาวอรชร บุญลา
เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีองค์ประกอบครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบาบัดหลัก
ทุกสาขาในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารหลักสูตรดาเนินไปอย่างเรียบร้อย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

- ๓๗ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายอดิศักดิ์ สุวิทวัส เป็น Mr. Phan Minh Thang
เนื่องจากนายอดิศักดิ์ สุวิทวัส ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่ ๒ จาก Mr. Hermann Gruenwald เป็น Mr. Lee Norris Miller
เนื่องจาก Mr. Hermann Gruenwald ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๓๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวปิยธิดา บุษดาคา เป็น นางสาวเสาวรินทร์ สายรังษี
เนื่องจากนางสาวปิยธิดา บุษดาคา ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๓๙ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ 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
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวชนิกานต์ กู้เกียรติ เป็น นางสาวนนทชา คัยนันทน์
เนื่องจาก นางสาวชนิกานต์ กู้เกียรติ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๔๐ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ข้อเสนอแนะในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามที่แต่ละส่วนงานได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรในวาระที่ ๔.๒.๖-๔.๒.๒๖ โดยขออนุมัติตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาส่วนงาน
ให้ความเห็นชอบ นั้น สภาวิชาการได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วมีประเด็นเสนอและมติ ดังนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาวันที่มีผลอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มติ

ที่ประชุมสภาวิชาการจะให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ โดยจะเสนอขอ
สภามหาวิทยาลัยให้มอบอานาจสภาวิชาการในการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และมอบฝ่ายเลขานุการ
แจ้งไปยังส่วนงานให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย

- ๔๑ ๕.๒ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

