
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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. ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.ฉัตรกมล  สิงห์น้อย   (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. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. ผศ.ดร.สุวรรณา   รศัมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙.  ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๓. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ์ ด่านกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๕   น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
  นิติศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนา 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ กล่าวคือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๙ ง 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและ 
จัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ 
news/news๖.php 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
  แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนา 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ กล่าวคือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก http://www.mua.go.th/prweb เมนู 
ด้านซ้าย เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เนื่องด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ก าหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
อีก ๑ วัน เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ กองทะเบียน  
และประมวลผลการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  เดิม 
  สอบปลายภาค (๙ วัน)  
  วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ปิดภาคเรียน 
  วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  เปลี่ยนแปลงเป็น 
  สอบปลายภาค (๙ วัน) 
  วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ปิดภาคเรียน 
  วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ รายช่ือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องปรับปรุงตามรอบ 
  ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 ฝ่ายวิชาการขอแจ้งสถานะการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบของมหาวิทยาลัยบูรพา  
แยกรายส่วนงาน เพ่ือเป็นการก ากับและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน โดยขอให้แต่ละส่วนงานที่มี 
หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เร่งด าเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันตามรอบระยะเวลา 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนงานด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติด้านผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ปัจจุบัน ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ ข้อหารือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล เกี่ยวกับข้อตกลงในการเป็น 
  ผู้แทนการจัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ได้แจ้งความประสงค์ในการเป็นผู้แทน 
การจัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือที่ AITIA 116/12/2561 ลงวันที่ ๖ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยบูรพาได้ประชุมหารือกับส่วนงานที่มีความสนใจในการรับนักศึกษาจีนมาศึกษาที่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น แต่ละส่วนงานมีความเห็นดังนี้ 

                   ๑.  มีความสนใจในการรับนักศึกษาจีนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา และเห็นควรให้ 
                        แต่งตั้งให้สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล เป็นผู้แทนการจัดหานักศึกษาจีน 
                        มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
                   ๒.  ขอให้มหาวิทยาลัยหารือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ให้ชัดเจน 
                        เกี่ยวกับข้อตกลงในการเป็นผู้แทนการจัดหานักศึกษาจีน โดยจะต้องไม่เป็นการผูกขาด 
                        หรือเป็นผู้แทนการจัดหานักศึกษาจีนเพียงรายเดียว สามารถเปิดเผยค่าธรรมเนียม 
                        การศึกษาต่อสาธารณะได้ และมหาวิทยาลัยสามารถรับสมัครนักศึกษาจีนจาก 
                        ช่องทางอ่ืน ๆ ได ้
                   ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาได้ประชุมหารือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับข้อตกลงในการเป็นผู้แทนการจัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาที่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสมาคมการค้าฯ มีความสนใจที่จะจัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจ านวนนักศึกษา 
จีนที่แต่ละหลักสูตรสามารถรับได้ต่อปีการศึกษา ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้แต่ละส่วนงานที่มีความสนใจใน 
การรับนักศึกษาจีนและสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ แจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  รายชื่อหลักสูตรที่มีความสนใจในการรับนักศึกษาจีนและสามารถจัดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษได้ (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) 

 ๒.  ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร โดยให้ค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตและความคุ้มค่า 
ของหลักสูตร 
 



- ๗ - 
 
 ๓.  จ านวนนักศึกษาจีนที่แต่ละหลักสูตรสามารถรับได้ต่อปีการศึกษา 
 ๔.  ระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอน (ภาคต้น/ ภาคปลาย/ ภาคฤดูร้อน) 
 ทั้งนี้ขอให้แต่ละส่วนงานบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งข้อมูลให้ 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จ านวน ๑ ชุด แนบบันทึก พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล 
มาที ่pitchayaphong@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน เพ่ือสนองความต้องการ
ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ที่เป็นด้านโซ่อุปทานต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประเทศ 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นปัญหาและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
ตลอดจนด้านด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความใฝ่รู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักในองค์กร
และมีความรับผิดชอบต่อองค์กร ตนเอง และสังคม 
 ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสาร กับผู้มาติดต่อ
กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๑ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓ หน่วยกิต 
๑) วิชาเฉพาะด้าน ๓๓ หน่วยกิต 

  ๒) วิชาบังคับ ๕๕ หน่วยกิต 
  ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
 ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
  ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา โดยให้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อีกครั้งหนึ่ง 
 ๓. ขอให้พิจารณาบุรพาวิชาของรายวิชา ๘๘๖๓๖๑๕๙ ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
 ๔. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ให้เพ่ิมประมาณการรายรับ 
 ๕. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการ 
  บริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



- ๙ - 
 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา 
  ภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมือ่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร  
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพยาธิวิทยาจาก 
โภชนาการและนิติพยาธิวิทยามากยิ่งขึ้น จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
  ๖๘๕๓๔๖๕๙ พยาธิวิทยาจากโภชนาการ  ๒(๒-๐-๔) 
  ๖๘๕๓๔๗๕๙ นิติพยาธิวิทยา    ๒(๒-๐-๔) 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  พาณิชยนาวี ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้รหัสวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี ้
  จากเดิม  
  ๙๒๐๓๐๒๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับพาณิชยนาวี  ๒(๑-๒-๔) 
    English for Maritime 
  แก้ไขเป็น 
  ๙๒๓๔๑๘๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับพาณิชยนาวี  ๒(๑-๒-๔)  
    English for Maritime 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 



- ๑๑ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  พาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้รหัสวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี ้
  จากเดิม  
  ๙๑๕๓๐๗๕๙ การจัดการคลังสินค้า   ๓(๓-๐-๖) 
    Warehouse Management 
  แก้ไขเป็น 
  ๙๑๕๒๐๖๕๙ การจัดการคลังสินค้า   ๓(๓-๐-๖) 
    Warehouse Management 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  



- ๑๒ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์  
จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
  จากเดิม ๙๑๑๑๐๓๕๙ สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง ๑   ๓(๓-๐-๖) 
     Terrestrial and Noastal Navigation I 
  แก้ไขป็น ๙๑๑๑๐๓๕๙ สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง ๑   ๓(๓-๐-๖) 
     Terrestrial and Coastal Navigation I 
  จากเดิม ๕๐๑๒๕๑๕๙ ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  ๑(๐-๓-๑) 
     Basic Engineering Tools Operations Laboratory 
  แก้ไขป็น ๕๐๑๒๕๑๕๙ ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  ๑(๐-๓-๑) 
     Engineering Tools Operations Laboratory 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  



- ๑๓ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษของรายวิชา ๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๒ ดังนี้ 
   เดิม 
 ๓๑๒๒๗๑๕๙ โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ     ๓ (๒-๒-๕) 
 Statistical Packages for Statistical Analysis 

๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ  ๓ (๒-๒-๕) 
 Computer Programming for Statistical Analysis 

     แก้ไขเป็น 
 ๓๑๒๒๗๑๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
 Computer Programming for Statistical Analysis I 

๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
 Computer Programming for Statistical Analysis II 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ 
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
 
 



- ๑๔ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

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

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใชเ้กณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
   ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้  
ล าดับที ่๓ จาก นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ด ีเป็น นางสาววิภาพร ใจเกื้อ  

   เนื่องจาก คณะสหเวชศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินการเปิดหลักสูตร 
  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ และประสงค์ให้ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ด ี 
  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
 ล าดับที ่๑ นางสาววรานุรินทร์ ยิสารคุณ  
 ล าดับที ่๒ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ  
 ล าดับที ่๓ นางสาววิภาพร ใจเกื้อ  
 ล าดับที ่๔ นางสาวธนพรรณ เสียงแจ่ม  
 ล าดับที ่๕ นางสาวกนกนุช นรวรธรรม  
 ล าดับที ่๖ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ด ี 
 ล าดับที ่๗ นายพรอนันต์ เกื้อไข่  
 ล าดับที ่๘ นายวิทูร ขาวสุข  
   ล าดับที ่๙ นางสาวดวงฤด ีเชิดวงศ์เจริญสุข 
   ล าดับที ่๑๐ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๕ - 
 

   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก นายอนิรุทธ์  
ขันธสะอาด เป็น เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เนื่องจาก นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 



- ๑๖ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะโลจิสตกิส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะโลจิสติกสเ์สนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๒ จาก เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เป็น นายผสันต์ ธัมปราชญ์ 
เนื่องจาก เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๖ อาจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ 
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๘ - 
 

 ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  บัญชีบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว 

  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง 
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางจัญจลา ศิวะมาศ เป็น นางสาวปุณณภา สอนดา 
    เนื่องจากนางจัญจลา ศิวะมาศ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายราเมศวร์ สดใส เป็น นางสาวปนัดดา จั่นเพชร 
    เนื่องจาก นายราเมศวร์ สดใส ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๙ - 
 

 ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  บริหารธรุกิจบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  กลุ่มวิชาเอกการเงิน 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล เป็น นางสาววิชญาดา ถนอมชาติ 
    เนื่องจาก นางสาวอรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  กลุ่มวิชาเอกการตลาด 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร เป็น นางสาวศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ 
    เนื่องจาก นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
    การจัดการ 
  กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ล าดับที่ ๗ จาก นางสาวปิยะพร ธรรมชาติ เป็น นายสรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ 
    เนื่องจาก นางสาวปิยะพร ธรรมชาติ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
    ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  ล าดับที่ ๑๐ จาก นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ เป็น นางสาวอรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล 
   เนื่องจาก นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ล าดับที่ ๑๒ จาก นางสาววรรณวิชนี ถนอมชาติ เป็น นายธีระชินภัทร รามเดชะ 
   เนื่องจาก นางสาววรรณวิชนี ถนอมชาติ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต 
  กลุ่มวิชาเอกการจัดการ 
  ล าดับที่ ๑๕ จาก นางสาวนฤมล ชูชินปราการ เป็น นางสาวพรชนก อจลบุญ 
   เนื่องจาก นางสาวนฤมล ชูชินปราการ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



- ๒๐ - 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

  มหาวิทยาลัยบูรพา 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจดัการการโรงแรม  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  กลุ่มวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายสรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ เป็น นายวัชรพงศ์ คุณปลื้ม 
    เนื่องจาก นายสรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  กลุ่มวิชาเอกการจัดการการโรงแรม 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี เป็น นางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง 
    เนื่องจาก นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง 
    รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๒๑ - 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  

  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปแ์ละการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr.Micheal David Croft เป็น Dr.Aristeidis Gkoumas 
    เนื่องจาก Mr.Micheal David Croft ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๔ จาก Mr.Jeen Kim เป็น นางสาวสุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา 
    เนื่องจาก Mr.Jeen Kim อายุเกินก าหนด จึงไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้  
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๒๒ - 
 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งพิเศษ  
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ขอหารือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีข้อสังเกตจากสภาวิชาการในเรื่องของการส่งวาระการประชุมและเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุมให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาในระยะเวลาที่ใกล้วันประชุมสภาวิชาการมากเกินไป 
ท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่สามารถพิจารณาวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมได้ทันเวลา 
 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ประจ าป ี๒๕๖๒ จากวันอังคารที่สองของเดือน เป็นวันพุธที่หนึ่งของเดือน รายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 

๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 



- ๒๓ - 
 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 

๗/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙.๓๐ น. 
๘/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๔ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นวันอังคารที่สองของเดือนเหมือนเดิม  
  โดยเปลี่ยนเวลาเป็น ๑๐.๓๐ น. 
 ๒. มอบให้ฝ่ายวิชาการก าหนดวันสุดท้ายในการเสนอเรื่องให้สภาวิชาการพิจารณา 
  หากส่วนงานเสนอเรื่องมาพ้นจากวันที่ก าหนด จะน าเข้าพิจารณาในการประชุม 
  สภาวิชาการครั้งต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๑.๐๐     น. 
 
 

 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
            นักวชิาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 
 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


