
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่ว. ๑/๒๕๖๒ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๑๒๒  

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
---------------- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี – 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. ขอแก้ไขรหัสวิชา การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ จาก ๑๖๒๓๗๑๕๙ 
   เป็น ๑๖๒๒๐๑๕๙ เนื่องจากความผิดพลาดจากการพิมพ์ 
  ๒. ขอแก้ไขจ านวนหน่วยกิต เนื่องจากความผิดพลาดจากการพิมพ์ จ านวน ๒ รายวิชา 
   ดังนี้ 
   ๒.๑ รายวิชา ๑๖๗๓๐๖๕๙ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ 
    จากหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) แก้เป็น ๓ (๓-๐-๖) 
   ๒.๒ รายวิชา คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ ๒ จากจ านวนหน่วยกิต 
    ๒ (๑-๓-๒) แก้เป็น ๓ (๒-๓-๔) 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๐๖๖  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๗ (แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร) 
  จากอาจารย์รัชนี วงศ์สุมิตร เป็น อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทรวรกุล เนื่องจาก 
  อาจารย์รัชนี วงศ์สุมิตร เกษียณอายุการปฏิบัติงาน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     หลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก  เศรษฐบุตร 
    ล าดับที่ ๒ ดร.พรรณพิลาศ  กุลดิลก 
    ล าดับที่ ๓ อาจารย์ตวงลาภ  เปี่ยมอยู่สุข 
    ล าดับที่ ๔ อาจารย์ประเสริฐ  ช่วยแก้ว 
    ล าดับที่ ๕ อาจารย์ปฐมพงศ์  มงคลพรไพโจรน์ 
    ล าดับที่ ๖ ดร.วรธรรม  พงษ์สีชมพู 
    ล าดับที่ ๗ อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทรวรกุล 
    ล าดับที่ ๘ อาจารย์สุธิดา  ชิโนดม 
    ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา  สุขพล า 
    ล าดับที่ ๑๐ ดร.ชวนวล  คณานุกูล 
    ล าดับที่ ๑๑ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์ 
    ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์ 
    ล าดับที่ ๑๓ รองศาสตราจารย์สุกัญญา  บูรณเดชาชัย 
    ล าดับที่ ๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  บัวเผื่อน 
    ล าดับที่ ๑๕ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว 
    ล าดับที่ ๑๖ ดร.ตวงทอง  สรประเสริฐ 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๐๖๖  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะคือ ให้ตรวจสอบและแก้ไขการพิมพ์ผิดให้ถูกต้องและ 
  เรียบร้อย 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕  
จาก ดร.อรดา ลีลานุช เป็น อาจารย์คณพศ วิรัตนชัย เนื่องจาก ดร.อรดา ลีลานุช ลาออก 
จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๐๖๖  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
 

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

     (นางสาววรรณา  แนบเชย)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


