
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๘. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๑๔. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๘. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๓. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 ๗. ดร.มัณฑนา  รังสิโยภาส    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๘.  อาจารย์สันติ  โพธิ์ศรี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. ดร.ปราโมทย์  ลายประดิษฐ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.โชติกา  เตชะนิยม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เนียมวงษ ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.อารยา  วิวัฒน์วานิช    คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.ศิรศาธิญากร  จันทร์ขศิราพร   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.เอกพงษ์  สุวัฒนมาลา    คณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๒๐. อาจารย์เบญจภรณ์  จันทรกองกุล   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๒๑. ดร.ธันย์ชนก  ศิริรักษ์    คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒๒. นายธีรวัฒน์  สุขไทยสงค ์    คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๔. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๒๖. นางสาวมินทร์ลดา  รัตนกุล    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๒๗. นายศิพันธ์  หอมระรื่น    กองกฎหมาย 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที ่๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  และขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๑:๒๐ ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม   ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ท่ีจะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่) จ านวน ๒ สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และการพัฒนา 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) และ 
ได้ทบทวนและปรับแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรให้เหมาะสมกับจ านวนคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้  



- ๕ - 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 จ านวนการรับนิสิต (คน) 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๕๐ ๕๗๐ ๕๗๐ ๕๗๐ 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  และการขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบ 
  ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชาหรือไม่ และให้ตรวจสอบหลักสูตรต้องผ่าน 
  สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันด้วยหรือไม่ 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ขอให้ปรับปีที่เผยแพร่เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
  ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๔. รายวิชา ๘๗๖๕๒๔๖๑ สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑ ขอให้พิจารณา 
  ทบทวนปรับชื่อวิชา เป็น “สัมมนาทาง....” 
 ๕. รายวิชา ๒๐๑๔๐๐๐๕๐ รวมทักษะภาษาจีน ขอให้ปรับชื่อวิชาเป็น  
  “ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน” 
 ๖. รหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันขอให้ปรับให้เป็นรหัสรายวิชาของ 
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยให้ท าตารางเทียบรหัสไว้ในแต่ละรายวิชาด้วย  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลง่ายขึ้น 
 ๗. รายวิชา ๒๐๑๘๐๐๐๐๒ ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิต และ 
  รายวิชา ๒๐๑๐๐๐๐๓ วิทยานิพนธ์ ๘ หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ของ 
  มหาวิทยาลัยอู่ฮ่ัน ไม่สอดคล้องกับรายวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่ก าหนดให้รายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก ๒ มีจ านวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต  
  จึงให้ยุบรวมให้เป็น ๑ รายวิชา จ านวน ๑๒ หน่วยกิต เพ่ือให้สามารถเทียบรายวิชา 
  ระหว่างมหาวิทยาลัยอู่อ่ันกับมหาวิทยาลัยบูรพาได้ 
 ๘. หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขอให้ตัดเนื้อหา  
  “และตามประกาศของมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันออก” 
 ๙. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อ 
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  
 ๑๐. หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ขอให้แบ่งกลุ่มอาจารย์เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 ๑๑. ขอรายชื่อและประวัติของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอู่อ่ันที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ 
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตามเกณฑ์ เพ่ือน ารายชื่อมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๑๒. ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ American Psychological 
  Association (APA) 
 ๑๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง  
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 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยมวีัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ความช านาญในด้าน 
ภูมิสารสนเทศอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย
และนานาชาติ สามารถน าความรู้ทางวิชาการมาใช้แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาทรัพยากรของประเทศ 
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีคุณลักษณะ ดังนี้  
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศและสามารถท าหน้าที่ต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ ในบทบาทผู้น าและผู้ตามรวมทั้งสามารถ
ปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   
 ๒. มีความรู้และความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจน
สามารถน าไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา วางแผน บริหารจัดการเชิงวิชาการ ท าวิจัยและการพัฒนาพ้ืนที่ได้
อย่างดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมและถูกต้อง 
 ๓. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ประเมินและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์รวมถึงกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์มาปฏิบัติการในการเรียน 
การท าวิจัยและท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
   โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๗ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๓ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนางสาวภัทราพร  สร้อยทอง ให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ขอให้ปรับแก้ข้อความในย่อหน้าแรก หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอก 
   หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน  
   โดยให้ระบุเป็นข้อละด้าน 
  ๑.๔ รายวิชา ๒๐๑๘๐๐๐๐๒ ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิต และ 
   รายวิชา ๒๐๑๐๐๐๐๓ วิทยานิพนธ์ ๘ หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
   ของมหาวิทยาลยัอู่ฮ่ัน ไม่สอดคล้องกับรายวชิาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ที่ก าหนดให้รายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก ๒ มีจ านวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต  
   จึงให้ยุบรวมให้เป็น ๑ รายวิชา จ านวน ๑๒ หน่วยกิต เพ่ือให้สามารถเทียบรายวิชาได้ 
  ๑.๕ ขอให้ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๖ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping วิชาวิทยานิพนธ์ โดยให้เน้นทางด้านทักษะ 
   ทางปัญญา 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 ๔.๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ จ านวน ๑ รายวิชาคือรายวิชา ๓๑๖๒๐๓ 
ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว  
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับ Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกับรายวิชา  
 แล้วเสนอสภาวิชาการในครั้งต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรฉบับนี้เป็น
หลักสูตรที่ท าตาม มคอ. ๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้เรียนเนื้อหาเฉพาะด้านทางด้านบริหารธุรกิจ 
อาท ิวิชาบัญชี กฎหมายธุรกิจ การเงินธุรกิจ เป็นต้น โดยที่ผ่านมารายวิชาด้านบริหารธุรกิจนั้น คณะโลจิสติกส์ 
ได้จัดรายวิชาเป็นรหัสวิชาของคณะโลจิสติกส์ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนัก เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารคณะ คณะ
ผู้บริหารจึงเห็นควรให้เปลี่ยนรหัสวิชา โดยได้ประสานกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพ่ือขอใช้รหัสวิชา
และเนื้อหาวิชาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รายวิชาที่เป็นของคณะใดเป็นผู้รับผิดชอบ ก็ควรให้คณะนั้นเป็นผู้จัดอาจารย์ผู้สอน คณะโลจิสติกส์จึง
ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี้แจง  
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 ๔.๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทยและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยชื่อที่ถูกต้องคือ ศิลปะเพ่ือการพัฒนา
สุนทรียภาพ Art for Aesthetic Development และปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๑๑๔๑๗๕๙ 
ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

(๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙  
ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยชื่อที่ถูกต้อง คือ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ  
Art for Aesthetic Development   
  ๒. ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๓๖๓๐๑๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน 
ทั้งเล่มหลักสูตร โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Computer for Measurement and Evaluation 
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  ๓. ปรับแก้เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางภคมน 
ทิพย์เนตร ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเนื่องจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
  ๔. ปรับแก้การพิมพ์หน่วยกิตของวิชา ๓๐๖๓๑๕๕๙ หลักอนุกรมวิธาน 
Principles of Taxonomy ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยที่ถูกต้องคือ ๓ (๓-๐-๖) 
  ๕. ปรับแก้การพิมพ์หน่วยกิตของวิชา ๓๐๖๓๓๓๕๙ อนุกรมวิธานพืช Plant  
Taxonomy ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยที่ถูกต้องคือ ๓ (๓-๐-๖) 
  ๖. ปรับแก้การพิมพ์หน่วยกิตของวิชา ๓๑๖๒๒๑๕๙ ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry Laboratory ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยที่ถูกต้องคือ ๑ (๐-๓-๑) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ป)ี 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ทั้งภาษาวิชาอังกฤษ
และภาษาไทย ให้ถูกต้องกันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ ศิลปะเพ่ือการพัฒนา
สุนทรียภาพ Art for Aesthetic Development 
  ๒. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๓๖๓๐๑๕๙ ภาษาวิชาอังกฤษ  



- ๑๒ - 

ให้ถูกต้องกันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Computer for Measurement and 
Evaluation 
  ๓. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๐๗๒๐๓๕๙ ภาษาวิชาอังกฤษ  
ให้ถูกต้องกันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Teaching of History of Eastern Art 
  ๔. ปรับแก้รายละเอียดค าอธิบาย รายวิชา ๔๐๗๓๐๕๕๙ ภาษาวิชาอังกฤษ  
ให้ถูกต้องกัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ Teaching the History of Western Art 
  ๕. ปรับแก้รายละเอียดหน่วยกิต รายวิชา ๔๐๗๔๑๑๕๙ ให้ถูกต้องกันเนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยชื่อที่ถูกต้องคือ ๒(๑-๒-๓) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ตรวจสอบชื่อวิชา 
  ภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๗๒๐๓๕๙ ให้ถูกต้อง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีล าดับที่ ๑  
นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ ล าดับที่ ๓ นางสาวปนัดดา จูเภาล์ และล าดับที ่๕ นายระพีพัฒน์  
เดือนเพ็ญศรี เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
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  ๒. ปรับแก้รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการ
พัฒนาสุนทรียภาพ ๒ (๒-๐-๔) เนื่องจากชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงกับชื่อรายวิชาภาษาไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ล าดับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขอปรับเปลี่ยนบุรพวิชาส าหรับรายวิชา 
๓๐๓๒๐๐๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี จากเดิม บุรพวิชา ๓๐๒๑๑๒๕๙ แคลคูลัส ๒ เปลีย่นเป็น บุรพวิชา 
๓๐๒๑๑๑๕๙ แคลคูลัส ๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  



- ๑๔ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕  
  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ จากการประเมินผลการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โดยอาจารย์ผู้สอนพบว่า บางรายวิชาผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes : LO) ไม่สอดคล้องกับบริบท 
ของรายวิชา ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาจึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้  
(Learning Outcomes : LO) โดยปรับความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง จ านวน ๑๓ 
รายวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ เปลี่ยนแปลงจาก นางสาวอุบล ธเนศชัยคุปต์ เป็น  
นายณัฐภัทร พัฒนา เนื่องจาก นางสาวอุบล ธเนศชัยคุปต์ เกษียณอายุราชการ  
  ล าดับที่ ๔ เปลี่ยนแปลงจาก นางสาวรินดา วราวุฒิ เป็น นายภาคภูมิ ใจมีอารี 
เนื่องจาก นางสาวรินดา วราวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
  ล าดับที่ ๕ ตัด Mr. Richard Anthony O’Donnell  
เนื่องจาก Mr. Richard Anthony O’Donnell ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 



- ๑๖ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  เพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายณัฐภัทร พัฒนา เป็น นางสาววิภา ประดิษฐ์เวียงค า  
เนื่องจากนายณัฐภัทร พัฒนา ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวรินดา วราวุฒิ เป็น นางสาวปวันรัตน์ แตงจุ้ย 
เนื่องจากนางสาวรินดา วราวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
  ล าดับที่ ๔ จาก Mr.Richard Anthony O’Donnell เป็น นางสาววีราภรณ ์คามีศักดิ์ 
เนื่องจาก Mr.Richard Anthony O’Donnell ลาออก  
  ล าดับที่ ๖ จาก นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ เป็น นางพันทิพา บุญลา 
เนื่องจาก นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ ไปเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 



- ๑๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
เพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๓ จาก Mr. Patrick Dominique Quesnel เป็น นางสาวอรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ 
เนื่องจาก Mr. Patrick Dominique Quesnel ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   



- ๑๘ - 

 ๔.๑.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก วรพรรณ จันทร์ดี เป็น อารยา วิวัฒน์วานิช 
เนื่องจากวรพรรณ จันทร์ดี ลาท าวิจัยเป็นเวลา ๑ ปี ท าให้อยู่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ไม่ครบ ๙ เดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๑.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
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ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการเพ่ิมจ านวนจาก ๓ คน เป็น ๕ คน เพื่อดูแลและ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ในล าดับดังนี้   
  ล าดับที่ ๔  เป็น นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 
  ล าดับที่ ๕  เป็น นายอนันต์ อธิพรชัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๑.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยขอเพ่ิมนางสาวนิรมล ปัญญบ์ุศยกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที ่๙ เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
และเพ่ิมนางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๑๐ ทั้งนี้เพ่ือให้การดูแล 
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จัดการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึน (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๑.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวเสาวรส ศรีสุข เป็น นายสารัตน์ ศิลปวงษา 
เนื่องจาก นางสาวเสาวรส ศรีสุข ขอลาจากการเป็นกรรมการหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๖ เอาชื่อ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช ออก 
เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
 คณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๑.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ ์ตัดออก เนื่องจาก นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ ์
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นเวลา ๕ เดือน ตั้งแต ่๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ถึง ๗ ก.ค. ๒๕๖๐  
  ล าดับที่ ๔ นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา เป็น นางสาววาสนิี พงษ์ประยูร  
เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนภาระงานของนางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  



- ๒๒ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๑.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เป็นนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ 
เนื่องจากนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ได้กลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปท าวิจัยหลังปริญญาเอก ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๒ จากนางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เป็นนายรอบรู้ รังสิเวค 
เนื่องจากนางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ล าดับที่ ๔ จากนางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว เป็นนายอาณัติ ดีพัฒนา 
เนื่องจากนางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว เปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๒๓ - 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
 มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนายรอบรู้  รังสิเวค 
  หากมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ และให้เสนอ 
  คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 ๒. หากผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ถอนวาระ 
 
 ๔.๑.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘ 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางสุรางคนา ธรรมลิขิต เป็น  
นายกฤษณะ ชินสาร เนื่องจากนางสุรางคนา ธรรมลิขิต ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  



- ๒๔ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ  
เป็น นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เนื่องจาก นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ ลาออก (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๒๕ - 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
 ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอนุสรา  
หิรัญวนากุล  เป็น นางสาววันทนา  ศรีสมบูรณ์ เนื่องจากนางสาวอนุสรา  หิรัญวนากุล ลาออก 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  



- ๒๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
 ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจดัการทางเภสัชศาสตร ์
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ จาก นายเอกรินทร์ สายฟ้า เป็น นายณัฐวุฒิ ลีลากนก 
เนื่องจาก รองศาสตารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า มีสัญญาจ้างเป็นผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ล าดับที่ ๒ จาก นายสมพล ประคองพันธ์ เป็น นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม 
เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมพล ประคองพันธ์ หมดสัญญาจ้างกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวศศิภาวรรณ มาชะนา เป็น นายฐิตินันท์ เอื้ออ านวย 
เนื่องจาก ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๕ จาก นายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ เป็น นายบุญดิศย์  วงศ์ศักดิ์ 
เนื่องจาก ดร.นายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๘/ ว ๑๒๒๔ 
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  



- ๒๗ - 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตร 
 มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
 เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตร 
  มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
  เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ  
  และขอให้ระบุเหตุผลในการลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๑ จาก นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์เป็น นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม 
เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว.๓๒๓๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
 ประจ าคณะฯ อนุมัติ 



- ๒๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
  ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที่ ๔  จาก นางสาวอชิรญา  ภู่พงศกร เป็น นายอนุชา  อชิรเสนา และล าดับที่ ๕ จาก  
นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ เป็น นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ เนื่องจากอาจารย์ลาออก  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ภาคบัณฑิต) 
ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ และขอให้ระบุเหตุผล 
  ในการลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๑.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอุษา ฮกยินดี 
เป็น นางสาวสุนิศา แสงจันทร ์เนื่องจาก นางสาวอุษา ฮกยินดี เกษียณอายุราชการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ล าดับที่ ๑ จาก ดร.แดน ทองอินทร์ เป็น รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง 
เนื่องจาก ดร.แดน ทองอินทร์ เกษียณอายุราชการ 
  ล าดับที่ ๒ จาก ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ เป็น ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 
เนื่องจาก ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ จาก Mr.Joaquin Fernandez Arroyo เป็น นางสาวรุ่งนภา ค าอึง เพ่ือให้การบริหารจัดการของ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
 การท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 
 ๔.๑.๒๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๐ ในประเด็นของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ไม่ได้มีการระบุว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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 ๔.๑.๒๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก นางสาวธัญลักษณ์ สุนารัตน์ เป็น  
นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล เนื่องจาก นางสาวธัญลักษณ์ สุนารัตน์ ลาออก และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๖ ได้แก่ นางสาวภาวดี ศรีสังข ์เนื่องจากกลับจากส าเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖ แลว้ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๖  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ พิจารณารายงานข้อเท็จจริงการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
  ของนายเกรียงศักดิ์ บุญญา 
 

  กองกฎหมายขอหารือที่ประชุมสภาวิชาการ โดยให้ที่ประชุมพิจารณารายงานข้อเท็จจริง
การขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของนายเกรียงศักดิ์ บุญญา โดยขอไม่บันทึก
รายละเอียดวาระการประชุม เนื่องจากเป็นวาระลับ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้น าเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
           

 
        

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้จดรายงานการประชุม                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


