
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓.  อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๘. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๓. อาจารย์ฉัตรกมล  สิงห์น้อย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.ลัญจกร  สัตย์สงวน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ทรงศักดิ์ เทพสนธิ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  ๑๙. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. อาจารย์นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒.  ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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 ๓๐. นางสาวเสาวณีย ์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   ๔. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
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ให้ได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ท้ังในระดับชาติและระดับสากล และได้ก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน 
การสอนของอาจารย์ เป็นต้น  
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จัดท า 
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ในสังกัดของตนทั้งในด้านความรู้ในศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนและ 
ค่านิยมท่ีดีในวิชาชีพอาจารย์ รายละเอียดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน 
สถาบันอุดมศึกษา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.cid.buu.ac.th  
 และ ww.mua.go.th/users/bhes/index.htm (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ผลการทบทวนแบบประเมินที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง 
แบบประเมินที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือด าเนินการทบทวน ปรับปรุง  
แก้ไขแบบประเมิน ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ความทราบแล้วนั้น 
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  บัดนี้ คณะท างานฯ ได้ยกร่างแบบประเมิน ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมก าหนด 
แนวทาง วิธีการ การรายงานข้อมูลแบบประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  แบบประเมิน ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ๔ แบบ 
  ๑. แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มนิสิต 
  ๒. แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มศิษย์เก่า 
  ๓. แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) 
  ๔. แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ /  
   ผู้ใช้ผลงานวิจัย 
  แนวทาง วิธีการรายงานข้อมูล แบบประเมินในรูปแบบ Work Instruction  
  ๑. Work Instruction วิธีการด าเนินงานเก็บข้อมูลแบบประเมินที่ใช้ในการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินฯ จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ แบบ 
 ๒. วิธีการด าเนินงานเก็บข้อมูลแบบประเมินที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบแบบประเมินฯ จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ แบบ โดยมีข้อเสนอแนะ  
  ดังนี้ 
  ๑.๑ แบบสอบถามผู้มีสว่นได้สว่นเสยี กลุ่มนิสิต, แบบสอบถามผู้มีสว่นได้สว่นเสยี กลุ่มศิษย์เก่า  
   และแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุม่ผู้ใช้บริการวิชาการ /  
   ผู้ใช้ผลงานวิจัย ขอให้ตัดตัวเลขระดับความพึงพอใจออก  
  ๑.๒ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ข้อที่ ๖ ขอให้ปรับไปไว้ข้อสุดท้าย 
   และข้อที ่๙ ขอให้เพิ่มข้อมูลส าหรับผู้ประเมินที่ต้องการบัณฑิตมากกว่า ๑ หลักสูตร 
  ๑.๓ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ /  
   ผู้ใช้ผลงานวิจัย ขอให้เพ่ิมข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
  ๑.๔ ในกรณีที่ส่วนงานมีแบบประเมินฯ ของส่วนงานอยู่แล้ว สามารถใช้แบบประเมินฯ 
    ของส่วนงานแทนได้    
 ๒. เห็นชอบวิธีการด าเนินงานเก็บข้อมูลแบบประเมินที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดการเรียนสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม (Thailand ๔.๐) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ประกาศดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้อง 
ต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุง 
หลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      ๙๖ หน่วยกิต 
      ๑) วิชาเฉพาะด้าน     ๑๕ หน่วยกิต 
      ๒) วิชาบังคับ     ๕๗ หน่วยกิต 
      ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๒๔ หน่วยกิต     
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต ให้เป็นไปแผนการรับนิสิต 
   มหาวิทยาลัยบูรพา   
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา ขอให้รวมแผนการศึกษาส าหรับนิสิต 
   ที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและนิสิตที่ออกฝึกงาน ในปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น  
   เป็นตารางเดียวกัน 
  ๑.๓ ขอให้ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://cid.buu.ac.th 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล เป็น ดร.สิริสุดา บัวทองเก้ือ  
    เนื่องจาก ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตกุล ขอโอนย้ายจากคณะฯ  
    ไปยังภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
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  ล าดับที่ ๔ จาก ดร.สมบัติ ฝอยทอง เป็น ดร.ธนพล พุกเส็ง 
    เนื่องจาก ดร.สมบัติ ฝอยทอง เปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวนรัญญา สิงหปรีชา เป็น นายธัชนนัท์ สังวาลย์  
    เนื่องจาก นางสาวนรัญญา สิงหปรีชา ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอรุณี แสงวารีทิพย์ เป็น นางสาวปิยะพร อิสสรารักษ์ 
    เนื่องจาก นางสาวอรุณี แสงวารีทิพย์ ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
    ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวสายสุพร ณ สงขลา เป็น นางสาวปิยาภรณ์ มาลี 
    เนื่องจาก นางสาวสายสุพร ณ สงขลา มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘    
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ คือ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ล าดับที่ ๑ นางอารยา สุนทรวิภาต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้ตัดผลงานทางวิชาการ 
 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกิน ๕ ปีย้อนหลังออก เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 ขอให้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 ๔.๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณีมีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยมีเหตุผลในการปรับแผน คือ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย มีมติว่าควรมีการ 
ปรับปรุง แก้ไขสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าให้กับหลักสูตรในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้มี 
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะอัญมณีจึงได้เสนอแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในสาขาศิลปกรรมศาสตร์  
กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน ๑:๒๐ จ านวน ๑ หลักสตูร ตามตารางดังนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

๑:๘ ๑:๒๐ ๕ ๑๐ ๔๐ ๑๐ ๔๐ ๑๐ ๔๐ 

 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดเ้ห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยคณะกรรมการฯ 
  ขอให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 
  ๑.๑ แสดงต้นทุนการผลิตบัณฑิต 
  ๑.๒ จ านวนนิสิตปัจจุบัน และอัตราการตกออกของนิสิต 
  ๑.๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 



- ๑๑ - 
 

 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือก าหนดวันประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เนื่องจากก าหนดการเดิม “วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑” ตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑ 

เป็น “วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๓๐     น. 
 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)            (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                        นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                       ผู้บันทึกการประชุม       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 

    (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย   ยงศิร)ิ 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        

       
 
 


