
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   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. ผศ.พรชัย  จูลเมตต ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกูล   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘.  อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
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 ๒๙. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเกี่ยวกับ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ซึ่งประกอบด้วย ๕ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒) หลักสูตรอุดมศึกษา ๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ ๔) วิทยากร ป.ป.ช./บุคลากร 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ๕) หลักสูตรโค้ช โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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มุ่งเน้นการสรา้งความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทจุริตในลักษณะต่างๆ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตร 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่ง “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti- 
Corruption Education)” ในส่วนของหลักสูตรอุดมศึกษา (ชื่อหลักสูตร วัยใส ใจสะอาด “Youngster with 
good heart”) ได้ก าหนดแนวทางการน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ ๓ แนวทาง คือ ๑) จัดท าเป็น ๑ รายวิชา 
จ านวน ๓ หน่วยกิต ๒) จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ 
ไปปรับ/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง หรือ ๓) จัดท าเป็นวิชาเลือก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 
ปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือ QR Code :  
 
 
 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ 

 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 

- ไม่มี – 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

  ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การ 
ต่างๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ขององค์การ ที่จ าเป็นต้องปรับกระบวนการ การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการ การผลิต โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม และ 
ผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ จึงส่งผลให้หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๓ ปี จ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตร โดยปรับรวมหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พร้อมรองรับความต้องการของธุรกิจ รัฐบาล บริการด้านสุขภาพ สถานศึกษา และองค์การประเภทอ่ืนๆ และเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of 
the East for the Future of the Nation)” ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา 
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดจิิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) แผนการพัฒนา 
เศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ 
(Creative-Digital Economy) ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตให้ได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน สามารถน าไปใช้ใน 
สถานการณ์จริงได ้และมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๗ หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      ๙๑ หน่วยกิต 

  ๑) กลุ่มวิชาแกน     ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ๗๙ หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ    ๔๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอก    ๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
  ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ิมผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LOs) ด้านที่ ๖ ทักษะพิสัย 
 ๒. ขอให้ปรับปรัชญา วัตถุประสงค์ และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ให้สอดคล้องกัน 
  และสอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
 ๓. ขอให้พิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับทักษะการคิดและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
  (Higher-order thinking Skill)  
 ๔. ขอให้ปรับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมให้มีความทันต่อสถานการณ์ 
  ของสังคมปัจจุบัน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ๕. ขอให้พิจารณาปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนให้เป็นรายวิชาที่บูรณาการระหว่างกลุ่มเทคโนโลย ี
  สารสนเทศประยุกต์ และกลุ่มนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
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 ๖. ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา ๗๕๒๔๔๕๖๒ จาก Dot NET Technology  
  เป็น .NET Technology 
 ๗. การรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ใน TCAS รอบ ๑ และ ๒ สามารถโอนนิสิตมาอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้แต่ต้อง 
  ค านึงถึงความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ด้วย 
 ๘. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ  
  American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และ 
  ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 ๙. ตรวจสอบการใช้ค าว่า “แขนงกลุ่ม..” หากม ีให้ปรับเป็น “กลุ่ม” ตลอดทัง้เล่มหลักสูตร 
 ๑๐. เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๔.๒ ขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 

  โครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากคณะฯ ไดม้ีนโยบายยกระดับ 
คุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตรภาษาไทย เป็นหลักสูตรสองภาษา 
ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาซึ่งจัดการเรียนการสอนจ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาไทย) และสาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีแนวทางที่จะพัฒนาทั้ง ๒ หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสองภาษา 
เพียงหลักสูตรเดียว เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการวิศวกรโยธาที่มี 
ความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 
โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 
  โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 

 โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใชเ้กณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก ข จ านวน ๕ รายวิชา เพ่ือให้นิสิตได้เลือกเรียน 
รายวิชาที่มีความหลากหลาย  เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับค าแนะน าจากศิษย์เก่าให้นิสิตปัจจุบันได้เรียนรายวิชา 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น  เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต และตรงกับสายงานมากยิ่งข้ึน 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๘๘๗๒๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๑   ๓ (๒-๓-๔) 
  ๘๘๗๒๖๐๕๙ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ๓ (๒-๓-๕) 
  ๘๘๖๒๗๓๕๙ หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ (๒-๒-๕) 
  ๘๘๗๓๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๒   ๓ (๒-๒-๕) 
  ๘๘๗๓๗๕๕๙ การออกแบบและพัฒนาเว็บ  ๓ (๒-๓-๔) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ฉบับป ี๒๕๕๙ 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใชเ้กณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที ่๕ จาก นางสาวบุญทิตา สัชญูกร เป็น นายศรชัย อุดมธนาพงศ์ เนื่องจากนางสาวบุญทิตา สัชญูกร 
ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสตูรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวขจิตา ศรีพุ่ม เป็น นางสาวสิริวรรณ  วงษ์ทัต เนื่องจาก 
นางสาวขจิตา ศรีพุ่ม ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวชิาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



- ๑๑ - 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหล ีฉบับป ี๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 

  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก Ms.Yujin  Ahn 
เป็น Ms.Bokyung You เนื่องจาก Ms.Yujin  Ahn ได้ขอยุติสัญญาจ้าง ลงเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสัญญาจ้างอาจารย์หมดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย ์
ประจ าหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเกาหล ีฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ล าดบัที ่๒ 
จาก นางสาวมัทนา เกษกมล เปน็ นางสาวสุมาล ีพันธุ์ยุรา เนื่องจากภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้ยุติสัญญาจ้างของ 
นางสาวมัทนา เกษกมล ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาประวัติศาสตร์ ฉบับป ี๒๕๕๙ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวยีนที ่ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที ่๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเหน็ชอบ 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แลว้ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวชิาประวัติศาสตร์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป ี๒๕๕๙ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใชเ้กณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



- ๑๓ - 
 

  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ เป็น นางสาวปาจรีย์ สุขาภิรมย์ 
    เนื่องจากนางสาวเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
    ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางรจนา ประสานพานิช เป็น นายธนกร หล่ออัศวินนนท์ 
    เนื่องจากนางรจนา ประสานพานิช จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ 
    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใชเ้กณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ นายนิธิ ศีลวัตกุล เป็น 



- ๑๔ - 
 

นายสมภพ ใหญ่โสมานัง เนื่องจากนายนิธิ ศีลวัตกุล ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบบัปี ๒๕๕๙ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๕  จาก นายสารัตน์  ศิลปวงษา เป็น นางสาวจุฑารัตน์   คงสอน 
    เนื่องจาก นายสารัตน์  ศิลปะวงษา ได้เสียชีวิต 
  ล าดับที่ ๑๕  เพ่ิมนายเดชชาติ  สามารถ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๑๕ - 
 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที ่๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๓ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร เป็น นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา 
  เนื่องจากนางสาววาสินี พงษ์ประยูร ย้ายไปอยู่หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 ล าดับที่ ๔ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ เป็น นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ 
  เนื่องจาก นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ ย้ายไปอยู่หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



- ๑๖ - 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๒ การจดัท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ในการประชุม 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
ระดับปริญญาตรี โดยน าข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ความหมายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่าง 
มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ 
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา 
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวน 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ใฝ่เรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม” และเอกลักษณ์ คือ 
“เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคม” 



- ๑๗ - 
 

  ๓. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
   ๑) มีความใฝ่รู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
   ๒) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
   ๓) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างสร้างสรรค์  
   ๔) มีความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
   ๕) มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
   ๖) มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
   ๗) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพ 
ทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
   ๘) มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
   ๙) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๑๐) มีสุนทรียารมณ์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่ง 
วัฒนธรรมไทย 
  ๔. ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยที่ให้บูรณาการรายวิชา 
  ผลจากการพิจารณา คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดโครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑) กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม                                 ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา              ๑๕  หนว่ยกิต 
   ๒.๑)  ทักษะทางด้านจิตใจ (หัวใจแห่งบูรพา) Burapha Spirit  ๓  หน่วยกิต 
   ๒.๒)  ทักษะทางด้านพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)  ๖  หน่วยกิต 
   ๒.๓)  ทักษะทางด้านสุขภาพ (คุณภาพชีวิต)   ๓  หน่วยกิต 
   ๒.๔)  ทักษะทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  ๓  หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของนิสิตแต่ละส่วนงา   ๓  หน่วยกิต 
  ๒. คณะกรรมการฯ อยากให้มีการบูรณาการรายวิชาระหว่างส่วนงาน จ านวน ๒ ส่วนงานขึ้นไป 
ในรายวิชากลุ่มท่ี ๒ 
  ๓. เสนอคณะกรรมการบริการวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการจัดท า 
รายวิชาต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาโครงสร้างรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๘ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ขอให้ปรับโครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหม ่ดังนี้ 

  ๑.๑) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ๑๒  หน่วยกิต 

     ๑.๑.๑)  ภาษาอังกฤษ (ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทักษะในการสื่อสารที่ดี  
การตระหนักรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การตระหนักรู้ในเรื่องเป้าหมายร่วมกันของคนท้ังโลก ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี EEC, SDG ) 
  ๑.๒) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต  ๑๕  หน่วยกิต 
    ๑.๒.๑) หัวใจแห่งบูรพา (มีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีความรู้เกี่ยวกับทะเล 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางทะเล ) Burapha Spirit  ๓  หน่วยกิต 
    ๑.๒.๒) ทักษะทางด้านพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) รู้เท่าทันสื่อ  
สมรรถนะ Digital ส าหรับบัณฑิตทั่วไประดับปริญญาตรี Digital Citizen ๙ ด้าน  ๖  หนว่ยกิต 
    ๑.๒.๓) ทักษะทางด้านการบริหารคุณภาพชีวิต (คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
สอนวิธีคิด วิธีปฏิบัติตน การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร ดนตรี กีฬา ศิลปะ อาหาร ศาสนาและปรัชญา 
สิ่งเสพติด การพนัน การท้องก่อนวัยอันควร พฤติกรรมทางเพศ เพศศึกษา การวางแผนชีวิตครอบครัว)  ๓  หน่วยกิต 
    ๑.๒.๔) ทักษะทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship การเงิน Startup 
เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม Digital Economy การวางแผนการลงทุน การเล่นหุ้น E-commerce)  ๓  หน่วยกิต 
  ๑.๓) กลุ่มวิชา….        ๓  หน่วยกิต 
(ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายธุรกิจทั่วไป ภาษีอากร (Taxation) การเงินส่วนบุคคล กฎหมาย)   
  ๒. ก าหนดโครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป แบบให้นิสิตสามารถได้เลือกเรียนเองได ้และ 
หลักสูตรเลือกให้ และปรับวิชาให้เป็น S กับ U และเป็นเกรดบางรายวิชา  
  ๓. ให้มีหน่วยงานที่ดูแลหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปโดยให้มีคณบดีจากทุกส่วนงาน 
  ๔. เสนอให้จัดประชุม เพ่ือสร้างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยขอให้ส่วนงาน 
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ส่วนงานละอย่างน้อย ๑ คน มาช่วยท ารายวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ การสอบ English Proficiency Test ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ชั้นปีที่ ๑ และช้ันปีสุดท้าย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  เนื่องจากสถาบันภาษาพบปัญหานิสิตระดับปริญญาตรีไม่เข้าใจเกี่ยวกับการสอบ  
English Proficiency Test จึงท าให้มีนิสิตเข้ามาสอบถามจ านวนมาก สถาบันภาษาจึงขอให้ทุกส่วนงาน 
แจ้งรายละเอียดการสอบ English Proficiency Test ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่อยู่ในสังกัดทราบ 
 



- ๑๙ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วนัอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)            (นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม) 
                        นักวิชาการศึกษา        นักวิชาการศึกษา 
                       ผู้บันทึกการประชุม       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


