
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.วรรณวิชน ี ถนอมชาติ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.ดร.จิณห์จุฑา  ชัยเสนา ดาลลาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๑๑. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๕. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ภาณุวัฒน ์ ด่านกลาง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. ผศ.ดร.สุวรรณา   รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๓. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  ๒๔. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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 ๒๙. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 ๓๑. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๒. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐     น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรในระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  (TQF) 

 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
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  “ข้อ ๙ จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์  
  ๙.๑  อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
  ทั้งนี้ อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น 
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัย 
ตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  
เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ” 
  และเพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
ตามองค์ประกอบที่ ๑ กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าแผนก ากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยขอให้ 
แต่ละส่วนงานจัดท าแผนก ากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วส่งข้อมูลมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอน กองบริการการศึกษา  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ วรรคสาม และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ ๑ กองบริการการศึกษา จึงขอให้ท่านแจ้งประธานหลักสูตรให้ด าเนินการตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระบบจัดการหลักสูตร  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ด ำเนินกำรทันทีหลังจากที่ 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษามีหลายหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะสัมพันธ์กับข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดในการเข้าไปตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ตามบันทึกข้อความ 
ที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๓๘๘๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ จ านวนผู้สมัครและมารายงานตัว TCAS รอบท่ี ๑ และ TCAS รอบท่ี ๒ 
 

 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอรายงานจ านวนผู้สมัครและมารายงานตัว 
TCAS รอบท่ี ๑ และ TCAS รอบท่ี ๒ รายละเอียดดังนี้ 
 

จ านวนผู้สมัครและมารายงานตัว TCAS รอบท่ี ๑ TCAS รอบท่ี ๒ 
จ านวนผู้สมัคร ๓,๖๘๕ ๒๔,๕๑๙ 
จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒,๐๐๗ ๓,๕๒๙ 
จ านวนผู้มาสอบสัมภาษณ์ ๑,๕๔๔ ๒,๒๘๘ 
จ านวนผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ ๑,๔๗๔ ๒,๑๖๗ 
จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ ๑,๒๔๕ ๑,๔๐๖ 
จ านวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๑,๑๘๗ ๑,๓๖๓ 
(สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมนูสถนิินิสิต) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี – 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ  
จากความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล  
และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี เป็นเหตุผลให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีปรับปรุงการเรียน 
การสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่างๆ  
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร  
และการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (STCW) ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๑๐  
ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของกรมเจ้าท่า เพ่ือให้การผลิตคนประจ าเรือไทยมีมาตรฐานสากล 
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๕๔   หน่วยกิต 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐    หน่วยกิต 

    -  กลุ่มวิชาภาษา    ๑๓ หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ๖     หน่วยกิต 

      -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ๖ หน่วยกิต 
      -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๓ หน่วยกิต 
      -  กลุ่มวิชาพลศึกษา      ๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๑๘ หน่วยกิต 

      -  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน      ๓     หน่วยกิต   (ไม่นับหน่วยกิต) 
    -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ๒๔      หน่วยกิต 

      -  กลุ่มวิชาเอก     ๙๔      หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า         ๖     หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๒/ ๙๓๑  
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป)ี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เพ่ิมความหมายของอักษรย่อที่อยู่ด้านหน้าเลขรหัสรายวิชา 
    โดยให้ระบุความหมายทุกรายวิชาที่มใีนโครงสร้างหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบชั่วโมงในวงเล็บให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก ้(check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ  
ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพาณิชยนาวีของโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและ  
การบริหารจัดการที่ทันสมัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมของข้อก าหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (STCW)  
ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๑๐ ซึ่งก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  
(International Maritime Organization : IMO) ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยขึ้น สอดคล้องกับ 
สภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ที่เกียวข้องกับกิจการพาณิชยนาวี 
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตบุคลากร  
ด้านพาณิชยนาวีและการเดินเรือของไทย จึงต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา โดยปรับปรุง 
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา องค์ความรู้ และมวลประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในระดับสากลตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็น 
ผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ เป็นผู้มีทักษะในการใช้งาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติในสายอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ 
การพัฒนาประเทศสอดคล้องตามนโยบายของชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
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นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสของประเทศ  และรองรับการพัฒนากิจการด้านพาณิชยนาวีและ 
โลจิสติกส์ของชาติตามแผนงานส าคัญในยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๘๒   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐  หน่วยกิต  
 -  กลุ่มวิชาภาษา     ๑๓ หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ๖     หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ๖ หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๓ หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาพลศึกษา      ๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ๑๔๖  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน   ๓  หน่วยกิต   (ไมน่ับหน่วยกิต) 
 -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ๒๖ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๕ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเอก ๙๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๒๑๒/ ๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
 เครื่องกลเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เพ่ิมความหมายของอักษรย่อที่อยู่ด้านหน้าเลขรหัสรายวิชา 
    โดยให้ระบุความหมายทุกรายวิชาที่มีในโครงสร้างหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบชั่วโมงในวงเล็บให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
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  ๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสาขาวิชา  
    ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่หลักสูตร 
    ก าหนด และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ 
    อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที ่๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
  ๑.๔ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๑.๑ ระบบการศึกษา โดยให้ระบุ ระบบการจัดการศึกษา 
    แบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ และข้อ ๑.๒ การจัดการศึกษา 
    ภาคฤดูร้อน จ านวน ๓ ภาค ภาคละ ๘ สัปดาห์ 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนการเรียงล าดับรายวิชาในแผนการศึกษาให้มีความเหมาะสม 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณทิต (๖ ปี) ให้ทันกับความก้าวหน้า 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานการณ์วิชาชีพในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน และ 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๖ ปี) ซึ่งก าหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร ๖ ปี)  
ที่มีอยู่ในวันที่ประกาศฉบับดังกล่าวใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ทั้งนี้ได้น าความเห็น ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคณุวุฒิ บัณฑิต และนิสิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่ได้ศึกษามาในหลักสูตร ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีและน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานที่ได้รับ 
มอบหมายได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งจากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ  
ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มีการกระจายและเรียบเรียงรายวิชาให้เป็นล าดับต่อเนื่องมากขึ้น เช่น รายวิชาระเบียบวิธ ี
วิจัยและสถติิส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ซึ่งเดิมจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย ได้มีการแยกเป็น 
รายวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น เพ่ือเตรียมพร้อมให้ 
นิสิตมีความรู้ด้านสถิติก่อนจะเรียนวิชาในระดับสูงขึ้นไป และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จะจัด 
ให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย ก่อนที่นิสิตจะเรียนในรายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑  
และโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒ ส าหรับรายวิชาในกลุม่วิชาวิทยาการพรีคลินิก ได้มีการแก้ไขรายวิชา เพ่ือให้ 
นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านวิชาชีพต่อไป นอกจากนี้  
ในหลักสูตรยังได้เพ่ิมรายวิชาที่จ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีทางด้าน 
เภสัชกรรมและการรักษา เช่น วิชาชีววัตถุ เป็นต้น 
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  โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๒๒๐   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ๑๘๔  หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๔๐ หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ๒๒  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก ๑๘  หน่วยกิต 
 ๒)  กลุ่มวิชาชีพ ๑๔๔ หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย  ๓๗   หน่วยกิต   
        - กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์    ๓๗   หน่วยกิต     
        - กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ ๑๗   หน่วยกิต 
     การบริหารเภสัชกิจ  
  - การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ   ๖   หน่วยกิต 
             - การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเน้น  ๒๘   หน่วยกิต 
       (Clerkships) ไม่น้อยกว่า 
     - จุลนิพนธ์   ๔   หน่วยกิต        
     - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้น ๑๕   หน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๘/๐๗๒๗  
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๑๑ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ 
  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรหัสวิชาตัวที่ ๔ ให้สอดคล้องกับชั้นปีที่เปิดสอน 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับป ี๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. ปรับบุรพวิชา เพ่ือให้นิสิต วท.บ. (ฟิสิกส์) ปี ๓ และ กศ.บ.(ฟิสิกส์) ปี ๓  
   สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรได้ตามแผนการเรียนของหลักสูตร  
   วท.บ. ฟิสิกส์ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
   ๑.๑ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๓๒๒๕๙ ฟิสิกส์แผนใหม่    ๓(๓-๐-๖) 
    เดิม บุรพวิชา คือ 
    ๓๐๘๒๐๕๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ๓  ๓(๓-๐-๖) 
     ปรับใหม่ บุรพวิชา คือ 
    ๓๐๘๒๐๔๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ๒   ๓(๓-๐-๖) 
    หรือ ๔๑๑๒๐๑๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์     ๓(๓-๐-๖) 
   ๑.๒ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๓๙๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ ๑(๐-๓-๑) 
    เดิม บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๒๑๒๕๙ การสั่นและคลื่น   ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๒๑๔๕๙ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก   ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๓๑๑๕๙ ทัศนศาสตร์   ๓(๓-๐-๖)  
   ๓๐๘๓๑๒๕๙ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น  ๓(๓-๐-๖) 
    ปรับใหม่ คือ ยกเลิกบุรพวิชา 
  ๑.๓ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๓๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓ ๑(๐-๓-๑)  
    เดิม บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๓๒๒๕๙ ฟิสิกส์แผนใหม่   ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๓๒๓๕๙ กลศาสตร์ควอนตัม ๑  ๓(๓-๐-๖) 
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   ๓๐๘๓๒๔๕๙ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ๑    ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๔๓๑๕๙ ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ๑  ๓(๓-๐-๖) 
    ปรับใหม่ คือ ยกเลิกบุรพวิชา 
   ๑.๔ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ ๑(๐-๓-๑) 
    เดิม 
   ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือกครบตามที่ 
   ภาควิชาก าหนด หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
    ปรับใหม่ คือ ยกเลิก 
  ๑.๕ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๓๑๕๙ ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ๑ ๓(๓-๐-๖)  
    เดิม บุรพวิชา คือ  
    ๓๐๘๓๑๒๕๙ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น  ๓(๓-๐-๖) 
    ๓๐๘๓๒๓๕๙ กลศาสตร์ควอนตัม ๑  ๓(๓-๐-๖) 
     ปรับใหม่ บุรพวิชา คือ 
    ๓๐๘๓๒๓๕๙ กลศาสตร์ควอนตัม ๑   ๓(๓-๐-๖) 
    หรือเรียนพร้อมกัน 
  ๒. เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา ๓๐๘๓๙๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒  
๓๐๘๔๙๓๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓ และ ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ โดยใช้รหัสเดมิ เพ่ือให้มีความทันสมัย 
ของวิชาการรวมทั้งสอดคล้องกับแผนการเรียนและบุรพวิชาของหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๐๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเพ่ิมรายวิชา ๘๘๖๒๐๔๕๙  
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) ในหมวดวิชาเอกเลือก ข เนื่องจากได้ก าหนด 
บุรพวิชาของรายวิชา ๘๘๖๒๗๓๕๙ หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล ๓(๒-๒-๕) (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๐๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  จุลวนิชพงษ์  
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เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอำจำรยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์โดยมีผลงำนในรอบ ๕ ปี ครบตำมเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ 
 การกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับที่ ๖ ดร.วีระพงษ์ ท่าไม้  
ออกจากการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก ดร.วีระพงษ์ ท่าไม้  
หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอำจำรยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์โดยมีผลงำนในรอบ ๕ ปี ครบตำมเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล  
เป็น อาจารย์อัตถสิทธิ์  ไชยณรงค์ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล เกษียณอายุการปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอำจำรยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์โดยมีผลงำนในรอบ ๕ ปี ครบตำมเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๑  
     จาก อาจารย์อลงกต สิงห์โต เป็น ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์  
     เนื่องจาก อาจารย์อลงกต สิงห์โต มีก าหนดลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
     ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     หลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ 
    ล าดับที่ ๒ อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล 
    ล าดับที่ ๓ อาจารย์นริศา เรืองศรี 
    ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 
    ล าดับที่ ๕ ดร.กฤษฎาณชลี กาญจนศรี 
    ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวรรณ แสงแข 
    ล าดับที่ ๗ ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล 
    ล าดับที่ ๘ ดร.กาญจนา วิทยาคม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอำจำรยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์โดยมีผลงำนในรอบ ๕ ปี ครบตำมเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๐๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับป ี๒๕๖๑ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่  ๖ จาก อาจารย์ประวิทย์ บุญมี  
เป็น ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ เนื่องจากอาจารย์ประวิทย์  บุญม ีย้ายไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอำจำรยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์โดยมีผลงำนในรอบ ๕ ปี ครบตำมเกณฑ์ 



- ๑๘ - 
 

 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งพิเศษที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่  ๓ จาก ดร.ทัศนีย์ เจริญพร  
เป็น อาจารย์ประวิทย์  บุญมี เนื่องจาก ดร.ทัศนีย์ เจริญพร ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอำจำรยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์โดยมีผลงำนในรอบ ๕ ปี ครบตำมเกณฑ์ 



- ๑๙ - 
 

 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งพิเศษที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ แนวปฏิบัติการประกาศพ้นสภาพนิสิต เนื่องจากลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ 
 

  ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ “มาตรา ๒๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุน 
ผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ 
อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น เพราะเหตุดังกล่าวมิได้” 
  จากข้อความตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอหารือแนวปฏิบัติการประกาศพ้นสภาพนิสิต เนื่องจากลงทะเบียนเรียน 
ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๑) (ค) ๒) ระบุว่า 
“นิสิตระดับปริญญาตรีจะพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีถูกคัดชื่ออกจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหรือหนึ่งหรือการลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ โดยมิได้ลาพักการเรียน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ “ข้อ ๑๑(๔) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนิสิตได้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 



- ๒๐ - 
 

จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
กรณีท่ีการลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
นิสิตจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นรายๆ ไป” 
  ทั้งนี้ ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนิสิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษา ที่ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนิสิตไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๓,๘๒๖ คน (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ  ๑. พิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖(๑) (ค) ๒) หรือไม่ 
    ๒. พิจารณาการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง  

    การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑(๔) หรือไม่ 
    ๓.  พิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง  

     ก าหนดการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับนิสิต  
     ระดับปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) หรือไม่ 
 

วัน 
เดิม (ร่าง) ใหม่ 

รายการปฏิบัติ รายการปฏิบัติ 
๘-๑๙ ก.ค. ๖๒ ลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียน 
๒๐ ก.ค. ๖๒ เปิดภาคการศึกษา เปิดภาคการศึกษา 
๒๒-๓๑ ก.ค. ๖๒ เพ่ิม-ลดรายวิชาเรียน เพ่ิม-ลดรายวิชาเรียน 
๑๓-๑๖ ส.ค. ๖๒ ช าระเงินค่าลงทะเบียน ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
๑๗–๒๖ ส.ค. ๖๒ ปรับช าระเงินค่าลงทะเบียนช้า ปรับช าระเงินค่าลงทะเบียนช้า 
๒๗ ส.ค. ๖๒ ประกาศรายชื่อนิสิตพ้นสภาพ 

เนื่องจากไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

๑๔-๒๒ ก.ย. ๖๒ สอบกลางภาค สอบกลางภาค 
๒๕ ต.ค. ๖๒ ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา  
๒๘ ต.ค. ๖๒ วันสุดท้ายของการของดเรียน (W) 

(โดยนิสิตต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว) 
 

๗-๑๗ พ.ย. ๖๒ สอบปลายภาค สอบปลายภาค 
 



- ๒๑ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ไมป่รับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. ไม่ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๕๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
  ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) 
  โดยให้เพ่ิมช่วงเวลาที่นิสิตจะต้องยื่นค าร้องขอขยายเวลาช าระเงิน เนื่องจากขาดแคลน 
  ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด 
 ๔. มอบส่วนงานที่นิสิตสังกัดและกองกิจการนิสิตพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
  ช่วยเหลือกรณีนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  
 ๕. มอบกองกิจการนิสิตขึ้นทะเบียนรายชื่อนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แล้วแจ้งข้อมูลให้ 
  กองทะเบียนและประมลผลการศึกษาด าเนินการช่วยเหลือนิสิตต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ขอหารือ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ว่าด้วยระบบและกลไก การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการ
ด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในหมวดที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร ข้อ ๑๒ “เมื่อหลักสูตร 
ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถึงคราวจะดําเนินการจัดทําหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แล้วแต่กรณี โดยมีจํานวน องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน” ที่ประชุมจึงขอหารือ 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  เนื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ได้มีมต ิคือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและให้เริ่มใช้น าร่อง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้น หลักสูตรที่จะเสนอให้พิจารณาอนุมัติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
อาจจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาหรือไม่ก็ได้ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกหลักสูตร 
ที่จะเสนอให้พิจารณาอนุมัติ จะต้องถูกบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาก่อน ที่ประชุมจึงมอบงาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา หารือกับ กองกฎหมาย เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการ
ด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
 



- ๒๒ - 
 

 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๑.๕๐    น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
                 นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ              นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

     (นางสาว วรรณา  แนบเชย)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย   ยงศิร)ิ 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


