รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. อาจารย์ศิริวดี
บุญมโหตม์
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๔. อาจารย์ไกรยศ แซ่ลิ้ม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๖. รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๘. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๙. ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๐. ดร.ชัยณรงค์
ศรีมันตะ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๒. รศ.ดร.ณกร
อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๕. ดร.ฉัตรกมล
สิงห์น้อย
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๖. ดร.วชิราภรณ์
ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๗. ผศ.ดร.วิชุดา
จันทร์ข้างแรม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๘. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. ผศ.ดร.ภานุ
สรวยสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๐. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒๑. ผศ.ดร.มารุต
ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๒. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๓. อาจารย์นันทรัตน์ บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๔. ดร.กุมุทินี
วรสุวรรณ
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๕. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๖. ดร.ปรัชญา
แก้วแก่น
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๗. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๘. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

-๓๓๐. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓๑. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๒. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๓. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา
๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา
๓๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๖๑ เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัล
สาหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กาหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๓
ประจาปี ๒๕๖๑ เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสาหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล
“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเป็นเวทีสาหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา โดยจะจัดขึ้น ระว่างวันที่
๒๙-๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประเภทสถาบัน แห่งละ ๕ คน เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) สาหรับหน่วยงาน
ของรัฐสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา และสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบันต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://thailandpod.org/ และ
ขอความกรุณาแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา

ตามที่ได้มีการประชุมทีมผู้สอนรายวิชาศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) แล้วนั้น ที่ประชุมได้มอบให้แต่ละ
ส่วนงานจัดทาแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์และขอให้เขียนบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละส่วนงานเขียนบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา ตามหนังสือเวียนที่
ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๒๘๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลบทเรียนรายวิชา
ศาสตร์พระราชา รายละเอียดดังนี้

-๕สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑ (๑) พระราชประวัติ และพระปรีชาสามารถ
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

ส่วนงานเขียนบทเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

(๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(๒) หลักการดาเนินชีวิตและการทรงงาน (๒๓ ข้อ)
(๑) หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑) การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ากับชีวิตประจาวัน
๑.๒) การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ากับการทางาน การประกอบอาชีพ
๑.๓) การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ากับศาสตร์ต่างๆ
๑.๓.๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑.๓.๒) ด้านเกษตรกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑.๓.๒) ด้านเกษตรกรรม (ต่อ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑.๓.๓) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๓.๔) ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
สอบกลางภาค
กิจกรรมกรรมนอกห้องเรียน
๑.๓.๕) ด้านสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑.๓.๖) ด้านกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๓.๗) ด้านการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
๑.๓.๘) ด้านดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะดนตรีและการแสดง
๑.๓.๙) ด้านหลักปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และ
(๑) ทศพิธราชธรรม
นิติศาสตร์
(๒) หลักธรรม หรือหลักการปกครองอื่นๆ
สรุป กิจกรรมการเรียนรู้
สอบปลายภาค

สถานะการส่ง
ส่ง
ไม่ส่ง



















-๖ทั้งนี้ ส่วนงานใดยังไม่ได้ส่งข้อมูลบทเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา ขอให้รีบดาเนินการ
ส่งมาที่ E-mail : natthakan@buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ การใช้โปรแกรม English Discoveries เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการนากรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาของสหภาพยุโรป CEFR
(The Common European Framework of Reference for Languages) มาใช้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับความสารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารย์ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จากัด จึงขอนาเสนอโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ English Discoveries ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
เป็นโปรแกรมที่อยู่ภายใต้องค์กร ETS : Educational Testing Services ผู้สร้างแบบทดสอบ TOEFL และ
TOEIC ที่ได้รับการยอมรับกว่า ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก และเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติ SCORM 2004 3rd Edition, Content Package จากองค์กร ADL ซึ่งมีการใช้โดยสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แห่งในประเทศไทย และ ๓๐ ประเทศทั่วโลกมานานกว่า ๒๐ ปี
ในการนี้ ถ้ามีส่วนงานสนใจที่จะนาโปรแกรม English Discoveries ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการจะแจ้งให้บริษัทฯ เข้ามานาเสนอโปรแกรมดังกล่าวต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม My Echo
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

-๗วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. หลักสูตรต้องการผลิตวิศวกรชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถแบบบูรณาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถแข่งขันในระดับ AEC และระดับนานาชาติได้ และสามารถลงมือ
ทางานได้จริง โดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้าน
ดังกล่าวข้างต้น และผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑ จากระดับ ๕.๐
๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตวิศวกรรมชีวภาพจะมีสมรรถนะ ดังนี้
๒.๑ สามารถนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
และ ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมชีวภาพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่าง
เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในการมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ อีกทั้งมีทักษะพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับสูงได้

-๘๒.๒ สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร ออกแบบและ
ดาเนินการปฏิบัติการทดลอง เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ แปรความหมาย
ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมชีวภาพได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ สามารถหาคาตอบของปัญหาทางด้านวิศวกรรมชีวภาพที่ซับซ้อนและออกแบบ
พัฒนาระบบงานทางวิศวกรรมชีวภาพตามความต้องการและข้อกาหนดโดยคานึงถึงข้อกาหนดด้านสังคม
ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
๒.๔ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขา ในฐานะสมาชิก
ของกลุ่มหรือผู้นากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ สามารถระบุปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
โดยคานึงถึงข้อกาหนดและข้อจากัดของอุปกรณ์นั้น
๒.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งทางวิชาชีพและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติตนทั้งในภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา
๒.๗ สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมชีวภาพกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียน การอ่านแบบวิศวกรรมชีวภาพ
ตลอดจนสามารถออกคาสั่งและรับคาสั่งงานได้อย่างชัดเจน
๒.๘ มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมชีวภาพ
ต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมและสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพ
ที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๙ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพ สามารถประยุกต์ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑๐ มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริบทด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนามาบูรณการกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑๑ สามารถสร้างและประยุกต์เทคนิควิธี อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๑๓๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๗ หน่วยกิต
๑.) หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน
๔๒ หน่วยกิต
๑.๑) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
๒๗ หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์

-๙๑.๒) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๑๕ หน่วยกิต
๒.) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๕๕ หน่วยกิต
๒.๑) วิชาบังคับ
๓๓ หน่วยกิต
๒.๒) วิชาเฉพาะเลือก
๒๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ขอให้ปรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ เอกสารแนบหมายเลข ๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๐ ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลั กสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จ ะรับ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๑ ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้การเรียนรู้ของนิสิตมีความหลากหลายและ
ครอบคลุมกับกิจกรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก จึงขอเปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก เวชศาสตร์
การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Travel Medicine) เป็น สุขภาพด้านการท่องเที่ยว (Travel Health)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อพัฒนารายวิชาเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๓๐๗๓๘๗๖๑ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยว
๒ (๐-๔-๒)
Biotechnology for community and tourism
๓๐๗๓๘๘๖๑ เศรษฐกิจชีวภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Bioeconomy
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๒ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา โดยขอให้ ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ปรับรหัสวิชาหลักที่ ๗-๘ ให้เป็นไปตามเล่มหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวาริชศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่มีความกว้างขวางของเนื้อหามาก ครอบคลุมเนื้อหาด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นิเวศและชีววิทยาทางทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรจึงได้มีการออกแบบเนื้อหาวิชาบังคับ
ให้คลอบคลุมทุกมิติของวาริชศาสตร์ ทาให้มีวิชาเอกบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพียงวิชาเดียว คือ ๓๐๙๓๗๑๕๙ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้า (Aquaculture) ซึ่งเป็นวิชาบรรยาย
๓ หน่วยกิต (๓(๓-๐-๖)) ซึ่งไม่เพียงพอให้นิสิตได้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการไปฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
(จากการประเมินของนิสิตและสถานที่ฝึกงานในอดีต) หรือการเลือกวิชาเอกเลือกด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต ที่อาจจะเรียนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพียงวิชาเดียวตลอดหลักสูตร
ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สาคัญในการไปฝึกงาน หรือต่อยอดในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ขอเสนอปรับปรุงหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ให้เป็นวิชาที่มีบรรยายและปฏิบัติการ ๓(๒-๓-๔) โดยไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๓ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้นิสิตมีทักษะความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
สารสนเทศและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงขอเพิ่มรายวิชาโทเลือกในโครงสร้างวิชาโท สาหรับนิสิต
รหัส ๕๗ จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๒๔๕๓๒๑ การนาเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
Presentation and Training in Information Work
๒๔๕๓๕๑ การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
Classification of Information Resources
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

- ๑๔ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ
ในการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ มีการปรับปรุงคาอธิบายของหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นิสิตของหลักสูตร
มีความอิสระทางวิชาการในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายของหมวดวิชาเลือกเสรีอย่างแท้จริง และขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน ๑ รายวิชา คือ
๕๑๐๑๕๕
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ
๑(๐-๒-๑)
Salsa Dance for Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว

- ๑๕ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ ในการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้
มีการปรับปรุงคาอธิบายของหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นิสิตของหลักสูตรมีความอิสระทางวิชาการในการเลือก
เรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของหมวดวิชาเลือกเสรีอย่างแท้จริง
และขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน ๑ รายวิชา คือ
๕๑๐๑๕๕
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ
๑(๐-๒-๑)
Salsa Dance for Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว

- ๑๖ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
สมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ ในการปรับปรุง
แก้ไขครั้งนี้ มีการปรับปรุงคาอธิบายของหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นิสิตของหลักสูตรมีความอิสระทางวิชาการ
ในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของหมวดวิชาเลือกเสรี
อย่างแท้จริงและขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน ๑ รายวิชา คือ
๕๑๐๑๕๕
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ
๑(๐-๒-๑)
Salsa Dance for Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๑๗ มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจา
หลักสู ตรลาดับ ที่ ๙ นายประสงค์ ทุ่งเก้า ออกจากรายชื่ออาจารย์ประจาหลั กสู ตร เนื่องจากมีคุณ สมบัติ
ไม่เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๕๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๘ ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ เนื่องจาก นางนิสา ไกรรักษ์ ต้องการพัฒนางานด้านวิชาการเพิ่มเติม
จึงขอเปลี่ยนเป็น นางสาวอภิรดี ปิลันธนภาคย์
ลาดับที่ ๖ นางปริยา ปะบุญเรือง ตัดออก เนื่องจากมีภารกิจด้านการบริหารและ
ต้องการพัฒนางานด้านวิชาการ
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๖ ขอเพิ่ม นางสุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ลาดับที่ ๗ ขอเพิ่ม นายอนุเทพ ภาสุระ
ลาดับที่ ๘ ขอเพิ่ม นางสาวกาญจนา หริ่มเพ็ง
ลาดับที่ ๙ ขอเพิ่ม นางสาวพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ออังคารที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบั บปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๕๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิ ทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๙ ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๖
นางสาวภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ เพื่อให้การดาเนินการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ออังคารที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๕๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๖ นายนรวิชญ์ ไกรนรา และลาดับที่ ๗ นายขจัดภัย ทิพยผ่อง เพื่อให้การดาเนินการและการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๒๐ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสู ตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ นายอนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ในการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ เพื่อให้การดาเนินงานของ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๒๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ ๑ จาก นางพรทิพย์ เย็นใจ เป็น นางสาวปวีณา มีประดิษฐ์
เนื่องจาก นางพรทิพย์ เย็นใจ ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๒๒ มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรลาดับที่ ๔ นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง เนื่องจาก นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นต้องให้ นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๓ ๔.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
เป็น นางอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล เนื่องจาก ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๔ ๔.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก รศ.นฤมล ลี้ปิยะชาติ
เป็น Mrs. Mamiko Chunnawong เนื่องจาก รศ.นฤมล ลี้ปิยะชาติ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๕ ๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕
จาก Ms.Eungyeong Kim เป็น Ms.Yujin Ahn เนื่องจากอาจารย์ Ms.Eungyeong Kim ได้ขอยุติสัญญาจ้างลง
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสัญญาจ้างอาจารย์หมดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๖ ๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางศิรประภา พฤทธิกุล เป็น นางวรรธนา นันตา
เนื่องจากนางศิรประภา พฤทธิกุล ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๔ จาก นายเชวง ซ้อนบุญ เป็น นางกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนา เนื่องจาก
นายเชวง ซ้อนบุญ จะไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวสุกัลยา สุเฌอ ตัดออก เนื่องจาก นางสาวสุกัลยา สุเฌอ
ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเลื่อนลาดับที่ ๖ นางสาวธนภร อินต๊ะสิน (ชื่อเดิม นางสาวกัลยาณี อินต๊ะสิน)
มาเป็นลาดับที่ ๕ แทนนางสาวสุกัลยา สุเฌอ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๗ ๔.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)
คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ เป็น นางสาวภัทรวดี ศรีคุณ
เนื่องจากนางสาวณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ ผลงานทางวิชาการเกินระยะเวลา
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ลาดับที่ ๕ จาก นายวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข เป็น นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์
เนื่องจากนายวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๘/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๒ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้

- ๒๘ ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
จานวน
จานวนการรับนิสิต (คน)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เกณฑ์ อาจารย์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ประจา
๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑ :๘
๕
๑๐
๑๐
๑๐
สาขาวิชาจิตรกรรม
๒. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑ :๘
๕
๑๐
๑๐
๑๐
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
๑๕
๑๕
๑๕
๓. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑ :๘
๑๕
สาขาวิชานิเทศศิลป์
๑๕
๑๕
๑๕
๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑ :๘
๕
๑๐
๑๐
๑๐
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
๕. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑ :๘
๕
๑๐
๑๐
๑๐
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม
๓๕
๗๐
๗๐
๗๐

๒๕๖๓
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕
๑๐
๑๐
๗๐

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยคิดสัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อนิสิตตามมติที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่เกิน ๑:๑๕
๒. กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน ๑:๒๐
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
แผนการรับนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่จะขอปรับ จานวน ๕
หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ แผนการรับนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่จะขอปรับ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑-๒๕๖๓
เกณฑ์สัดส่วน จานวนอาจารย์
แผนการรับนิสิต
อาจารย์ประจา ประจา (คน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
หลักสูตร/สาขาวิชา
ต่อนิสิต
(คน)
๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑:๑๕
๕
๑๙
สาขาวิชาจิตรกรรม
๒. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑:๑๕
๕
๑๙
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

- ๒๙ ๓. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์
๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
๕. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม

๑:๒๐

๑๕

๗๕
๗๕

๑:๒๐

๕

๒๕

๑:๒๐

๕

๒๕

๓๕

๒๓๘

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ กับแผนที่จะ
ขอปรับใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
แผนการรับนิสิต (คน)
จานวน
อาจารย์ แผนการรับนิสิตเดิม คณะขอปรับแผนการรับนิสิต
หลักสูตร/สาขาวิชา
ประจา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
(คน)
๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๑-๒๕๖๓
ระดับปริญญาตรี
๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๕
๑๐
๑๙
สาขาวิชาจิตรกรรม
๒. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๕
๑๐
๑๙
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
๑๕
๑๕
๗๕
๓. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์
๑๕
๗๕
๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๕
๑๐
๒๕
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
๕. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๕
๑๐
๒๕
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม
๓๕
๗๐
๒๓๘
คณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๓๐ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ปรับจานวนการรับนิสิตของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ ๑:๒๐ อาจารย์ ๑๕ คน โดยจานวนนิสิต
รวมทุกชั้นปีจะต้องไม่เกิน ๓๐๐ คน ซึ่งสามารถรับนิสิตได้ปีละ ๗๕ คน (ภาคปกติ ๓๘ คน
และภาคพิเศษ ๓๗ คน)
๒. คณะกรรมการฯ ขอให้เพิ่มข้อมูลดังนี้
๒.๑ แสดงต้นทุนการผลิตบัณฑิต
๒.๒ อัตราการตกออก
๒.๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐

น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

