
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 ๘. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. อาจารย์วชิราภรณ์  ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๑. อาจารย์เกษมศรี อิทธิพงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธนะเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๕. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๖. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 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. นางสาวเสาวณีย์ 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. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ สรุปผลการประชุมคณะท างาน โครงการการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 
  ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

  จากผลการเจรจาตัวชี้วัด ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ศึกษาและ 
พัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวางแผนน า 
เครื่องมือไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะท างาน 
ประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ๑๑ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่ละมหาวทิยาลยัแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ กรรมการระดับอ านวยการกรรมการ 
จากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการจากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการจากกลุ่ม 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกรรมการจากกลุ่มสาขาความสามารถพิเศษ/สายศิลปกรรม 
  ในการนี้ สทศ. จึงเชิญประชุมคณะท างาน โครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓๕ อาคารพญาไทพลาซ่า และสรุปผลการประชุมคณะท างาน  
โครงการการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
 ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๖/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๖/๒๕๖๐ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ปรับชื่อวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ตรงกับชื่อวิชาใน 
ค าอธิบายรายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙  ศิลปะกับการพัฒนาสุนทรียภาพ Art and Aesthetic 
Development ปรับชื่อวิชาเป็น ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ Art  for  Aesthetic 
Development และรายวิชา ๓๐๒๔๙๑๕๙ หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ปรับชื่อวิชาเป็น ๓๐๒๔๙๑๕๙  
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที ่๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ  
  คือ ข้อ ๕ สาระในการปรับปรุงแก้ไข ขอให้ปรับเพ่ิมชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
  รายวิชา ๓๐๒๔๙๑๕๙ ในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ฟิสิกส์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขรายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๐๓๒๓๕๙ Models of Learning  
   Management in Physics ปรับชื่อวิชาเป็น Models of Learning Management  
   for Physics, รายวิชา ๔๑๑๔๐๑๕๙ School Science Concepts I ปรับชื่อวิชาเป็น  

   Science Concepts in School I และรายวิชา ๔๑๑๔๐๒๕๙ School Science  

   Concepts II ปรับชื่อวิชาเป็น Science Concepts in School II 
  ๒. แก้ไขรหัสวิชาในหมวดวิชาเอก รายวิชา ๓๐๘๒๔๔๕๙ ปฏบิัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
   เบื้องต้น ปรับรหัสวิชาเป็น ๓๐๘๒๙๔๕๙ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  ๓. แก้ไขชื่อวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศลิปะกับการพัฒนา 
   สุนทรียภาพ ปรับชื่อวิชาเป็น ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ 
  ๔. ยกเลิกรายวิชา ๔๓๓๓๐๒๕๙ การประเมินโครงการเบื้องต้น และ  
   รายวิชา ๔๓๖๓๐๒๕๙ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการศึกษา  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ป)ี 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์(๕ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๓๖๓๐๑๕๙ Educational Statistics II 
   ปรับชื่อวิชาเป็น ๔๓๖๓๐๑๕๙ Computer for Measurement and Evaluation 
  ๒. แก้ไขชื่อรายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะกับการพัฒนาสุนทรียภาพ ปรับชื่อวิชาเป็น  
   ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ 
  ๓. เพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ 
   นางสาวภัฐธีร์ตา  วฒันประดิษฐ์  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอ.งหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ๑. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๕๓๗๑๕๙  ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้องคือ  
   Programs for Infants and Toddlers สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
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  ๒. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๐๔๑๐๕๙  ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้องคือ  
   บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย ๑ สาเหตจุากความผิดพลาด 
   ในการพิมพ์เอกสาร 
  ๓. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๐๔๑๑๕๙  ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้องคือ  
   บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย ๒ สาเหตจุากความผิดพลาด 
   ในการพิมพ์เอกสาร 
  ๔. ตัดวิชาออก คือวิชา ๔๓๓๓๐๒๕๙  สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
  ๕. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้องคือ  
   Art for Aesthetic Development สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
  ปฐมวัย (๕ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 

  การสอนกีฬา ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เป็นการกระจายความรับผิดชอบ 
หลักสูตรให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบและด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และเป็นการป้องกัน 
ความเสี่ยงในการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลา โดยขอเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรในล าดับที่ ๖ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

  ทางกีฬา ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ จาก รศ.ดร.ประทุม ม่วงม ีเป็น  ดร.สมพร ส่งตระกูล. เนื่องจาก รศ.ดร.ประทุม ม่วงม ีหมดสัญญาจ้าง 
และไปปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีวิทยาเขตจันทบุรี จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ แบบฟอร์ม สมอ. ๐๘ ขอให้ปรับชื่อเป็น “การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 
  ๑.๒ ข้อ ๓ ให้ระบุว่า “หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป” 
  ๑.๓ ข้อ ๔ ให้ปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้กระชับและชัดเจน 
  ๑.๔ ข้อ ๕ สาระในการปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการท่ีระบุว่า ”ไม่มี”  
   ให้ปรับเป็น “ตามเอกสารแนบ” 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน โดยใช้รูปแบบ American Psychological  
   Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ จาก นายธนภัทร ศิริจารุกุล เป็น นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ 
    เนื่องจาก นายธนภัทร ศิริจารุกุล ลาออก 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายดวงแก้ว สิงห์ทอง เป็น นายมณเฑียร หงุ่ยตระกูล 
    เนื่องจาก นายดวงแก้ว สิงห์ทอง หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวไทปิดา มุทิตาภรณ์ เป็น นางสาววรรณวรางค์ เล็กอุทัย 
    เนื่องจาก นางสาวไทปิดา มุทิตาภรณ์ หมดสัญญาจ้าง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงเป็น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙”แล้ว 

 
 ๔.๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะศึกษาศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การจัดท ารายวิชาศาสตร์พระราชา เพื่อเพิ่มเป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้จัดท ารายวิชาศาสตร์พระราชา เพ่ือเพ่ิมเป็นรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายวิชาศาสตร์ของพระราชา แล้วนั้น   
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและจัดท ารายวิชาศาสตร์พระราชาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. รายวิชาศาสตร์พระราชา 
xxxxxx๖๐ ศาสตร์พระราชา       ๓ (๓-๐-๖)  
 Sufficiency Economy Philosophy, Royal Philosophy, The King's Philosophy  
 

 หลักการด าเนินชีวิตและการทรงงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชด าริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาธารณสุข และกีฬา 
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๒. ประเด็นที่จะหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๒.๑ อาจารย์ผู้สอนต้องมีความศรัทธา มีความรู้ มีความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา  
  - การสร้างทีมผู้สอนจะด าเนินการอย่างไร 
 ๒.๒ การบริหารจัดการรายวิชา  
  - ส่วนงานใดรับผิดชอบ 
  - การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน 
  - ภาคการศึกษาท่ีเริ่มเปิดรายวิชา 
  - รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จ านวนนิสิตต่อกลุ่ม การศึกษาดูงาน 
 ๒.๓ งบประมาณในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  ๑. รายวิชาศาสตร์พระราชา 
   ๒. ประเด็นที่จะหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
    ๒.๑ อาจารย์ผู้สอนต้องมีความศรัทธา มีความรู้ มีความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา 
    ๒.๒ การบริหารจัดการรายวิชา 
    ๒.๓ งบประมาณในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รายวิชาศาสตร์พระราชา 
   ๑.๑ ก าหนดรหัสรายวิชาศาสตร์พระราชาเป็น “๙๙๙๙๙๙” 
   ๑.๒ ขอให้ใช้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น “The King Rama ๙'s Philosophy” 
   ๑.๓ ขอให้เพ่ิมเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา วรรณกรรม  
    หลักปกครองบ้านเมือง และศิลปกรรม 
   ๒. ขอให้แต่ละส่วนงานส่งรายชื่ออาจารย์ที่มีความรู้ มีความเข้าใจ มีประสบการณ์  
    และมีความความศรัทธาในศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างทีมผู้สอนรายวิชาศาสตร์พระราชา 
 
 ๔.๑๑ ขอรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
 

  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอรับนิสิตระดับระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม จ านวน ๕ สาขาวิชา นั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ได้ตรวจสอบสถิติการรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว ยังมีบางคณะ/สาขาวิชา ที่มีจ านวนนิสิต 
น้อยกว่าแผนการรับ (ดังเอกสารแนบ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  
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  ในการนี้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอเสนอให้รับสมัครนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) เฉพาะที่จ านวนรับน้อยกว่าแผนการรับ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  ๑. คณะ/สาขาวิชาที่จะเปิดรับนิสิตเพิ่มเติม 
   ๒. เกณฑ์การพิจารณา 
    ๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (๖ ภาคเรียน) ให้ค่าน้ าหนัก  ๑๐-๒๐% 
    ๒.๒ ผลคะแนน GAT PAT ให้ค่าน้ าหนัก    ๘๐-๙๐% 
    ๒.๓ การสอบสัมภาษณ์      ผ่าน/ไม่ผ่าน 
   ๓. ร่าง ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

กิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
การสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th ๑๕-๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ - 
การช าระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ๑๕-๒๓ ก.ค. ๒๕๖๐ ในเวลาเปิดท าการ 

ของธนาคาร 
สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 
เพ่ือเข้าศึกษา 

http://smartreg.buu.ac.th ๑ ส.ค. ๒๕๖๐  

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. คณะ/สาขาวิชาที่จะเปิดรับนิสิตเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๑.๑ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  
    ๑.๑.๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
    ๑.๑.๓ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
    ๑.๑.๔ สาขาวิชาภาษาไทย 
    ๑.๑.๕ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
   ๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ) 
    ๑.๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา  
   ๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
    ๑.๓.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
    ๑.๓.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
    ๑.๓.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
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    ๑.๓.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
    ๑.๓.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   ๑.๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๔.๑ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์  
   ๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๕.๑ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๓ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๔ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๕ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๖ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๗ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๘ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๙ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ๑.๕.๑๐ สาขาวิชาวิชาการสอนเคมี (โครงการผลิตครูนานาชาติ) 
    ๑.๕.๑๑ สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (โครงการผลิตครูนานาชาติ) 
    ๑.๕.๑๒ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (โครงการผลิตครูนานาชาติ)   
   ๑.๖ คณะสหเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๖.๑ สาขาวิชากายภาพบาบัด 
   ๑.๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๗.๑ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
    ๑.๗.๒ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   ๑.๘ วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) 
    ๑.๘.๑ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
    ๑.๘.๒ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    ๑.๘.๓ สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 
    ๑.๘.๔ สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
   ๑.๙ คณะอัญมณี (ภาคปกติ) 
    ๑.๙.๑ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
    ๑.๙.๒ สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
    ๑.๙.๓ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
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   ๑.๑๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๑๐.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
    ๑.๑๐.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๑๑ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ) 
    ๑.๑๑.๑ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    ๑.๑๑.๒ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
    ๑.๑๑.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    ๑.๑๑.๔ สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๑.๑๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ) 
    ๑.๑๒.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
   ๑.๑๓ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) 
    ๑.๑๓.๑ สาขาวิชาการจัดการ  
   ๒. เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
    ๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (๖ ภาคเรียน) ให้ค่าน้ าหนัก  ๑๐-๒๐% 
    ๒.๒ ผลคะแนน GAT PAT ให้ค่าน้ าหนัก    ๘๐-๙๐% 
    ๒.๓ การสอบสัมภาษณ์      ผ่าน/ไม่ผ่าน 
   ๓. เห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๔. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๕.๒ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ECHO English , Quiz your English  
  และ Write&Improve 
  
  สถาบันภาษาได้น าเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์จ านวน  

๓ โปรแกรม ได้แก ่ECHO English , Quiz your English และ Write&Improve เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการน าโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์มาใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว 

สามารถใช้ไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ECHO English, 

Quiz your English และ Write&Improve มาใช้กับการเรียนการสอน 

 
  ๕.๓ ขอหารือเรื่องสัดส่วนการสอนของอาจารย์พิเศษ 
  

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๑.๓  

“ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท่างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ่าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น” 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงขอหารือเรื่องสัดส่วนการสอนของอาจารย์พิเศษ ว่าจะด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอนอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอเรื่องเข้ามาพิจารณาในการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
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ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 

 

‘ 

 

          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


