
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๖. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ดร.ภัทรวดี  ศรีคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙.  ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา  รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๔. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖.  ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๓๐. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ    กรรมการและเลขานุการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. คณบดีคณะอัญมณี 

  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตร 

  ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบและกลไก 
ในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการ 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอเชิญประชุมคณบดีหรือผู้แทน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดังนี้ 
  ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย 
  ๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๑.๓ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๑.๔ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  ๑.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๖ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๗ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๘ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๙ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๑๐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๑๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้แทน 
  ๑.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือผู้แทน 
  ๑.๑๓ คณบดีคณะโลจิสติกส์ หรือผู้แทน 
  ๑.๑๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือผู้แทน 
  ๑.๑๕ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒. ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและ 
  กลไกในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งข้อสังเกตมาที่ 
  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
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 ๑.๓ แผนการจัดทดสอบความรู้ และทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันภาษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดสอบ 
เพ่ือวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ สถาบันภาษาด าเนินการ 
เตรียมระบบการจัดสอบ และห้องทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มจัดสอบให้แก่นิสิตรหัส ๕๙ ๖๐ และ ๖๑ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นตันไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยก าหนดจัดทดสอบวันละ ๔ รอบ ดังนี้ 

รอบ เวลา 
๑ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๒ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
๓ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๔ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

  ทั้งนี้ สถาบันภาษาขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์นิสิตในสังกัดทาบ  
เพ่ือเตรียมเข้าทดสอบความรู้ และทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การปรับปรุงระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  (TQF online) 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA  
โดยตามแนวทางของ AUN-QA นั้น อาจารย์ผู้สอนจะต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course  
Learning Outcomes; CLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-Level Learning  
Outcomes; PLOs) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดประเภทหรือระดับความลึกของสิ่งที่ผู้เรียนควรจะได 
เรียนรูในระดับรายวิชา  
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายวิชาการจึงได้หารือร่วมกับทีมผู้พัฒนาระบบฯ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการบันทึก มคอ. ๓ หมวดที่ ๒ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา  
โดยปรับ จากเดิม ให้ดึงผลการเรียนรู้ (PLOs) มาจากหลักสูตรและสามารถเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ (PLOs) ได้  
เปลี่ยนเปน็ ให้ผู้สอนมีอิสระในการก าหนดผลการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(CLOs) โดยผู้สอนจะต้องเพิ่มข้อมูลใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนหลายคนเกิดข้อสงสัย และบางคนปฏิเสธ 
การใช้งานระบบฯ 
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  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงได้หารือร่วมกับทีมผู้พัฒนาระบบ TQF online และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางตอบสนองต่อผู้ใช้งานระบบทุกกลุ่ม โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

๑. ปรับปรุงรูปแบบการบันทึก มคอ. ๓ หมวดที่ ๒ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา  
โดยระบบจะมีตัวเลือกให้อาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดผลการเรียนรู้ได้ ๒ แบบ ดังนี้ 
   ๑.๑ แบบที่ ๑ เลือกผลการเรียนรู้ตาม PLOs (ผู้สอนไม่ต้องเพ่ิมข้อมูล) 
   ๑.๒ แบบที่ ๒ เลือกผลการเรียนรู้ตาม CLOs (ผู้สอนต้องเพ่ิมผลการเรียนรู้ระดับ 
รายวิชาโดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร) 

๒. ส าหรับอาจารย์ผู้สอนทีด่ าเนินการบันทึกข้อมูล มคอ. ๓ ในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ โครงการสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  School – friendly QA : an innovation platform 

 

  ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา School – friendly QA : an innovation platform เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน า 
มาตรฐานการศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา ให้สามารถน าสู่การ 
ปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  
เรื่อง การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตามเอกสารแนบหรือ  
QR Code :  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 

 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ๑. ขอเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูล 
   ที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ๒. ขอเพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๔ รายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
   และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้มากข้ึน ดังนี้ 
   ๑๖๒๓๐๔๕๙ การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ๓ (๓-๐-๖) 
    ขนาดย่อม  
    SMEs Entrepreneurship 
   ๑๗๗๓๐๓๕๙ ช่างทองไทย ๒ (๑-๓-๒) 
     Thai Goldsmith 
   ๑๙๐๓๐๐๕๙    เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑ (๐-๒-๑) 
    อัญมณีและเครื่องประดับ  
    Career Preparation in Gems and Jewelry Industry 
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   ๑๙๑๔๐๑๕๙  สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ๖ (๐-๓๐-๕)  
    Cooperative Education in Gems and Jewelry industry 
  ๓. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการขอปรับเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน และเพ่ิมรายวิชา 
   ในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๔ รายวิชา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ 
  ปรับแก้ (Check list) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ๑. ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน ๑ วิชา ให้เนื้อหามีความทันสมัย คือ 
   ๑๗๐๒๐๓๕๙ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  ๓ (๒-๓-๔) 
   Basic Computer for Design 
  ๒. ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๕ รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษา 
   ได้เลือกเรียนรายวิชาที่มีความหลากหลาย คือ  
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   ๑๗๖๓๐๓๕๙ ปฏิบัติการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องมือ ๓ (๒-๓-๔) 
    อุตสาหกรรม  
   Jewelry Mastering with Industrial Machines Laboratory 
   ๑๗๗๓๐๓๕๙ ช่างทองไทย     ๒ (๑-๓-๒) 
   Thai Goldsmith 
   ๑๙๐๓๐๐๕๙ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑ (๐-๒-๑) 
    อัญมณีและเครื่องประดับ   
   Career Preparation in Gems and Jewelry Industry 
   ๑๙๑๔๐๑๕๙  สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและ  ๖ (๐-๓๐-๕) 
    เครื่องประดับ    
   Cooperative Education in Gems and Jewelry industry 
   ๑๖๒๓๐๔๕๙ การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ๓(๓-๐-๖) 
    ขนาดย่อม   
   SMEs Entrepreneurship  
  ๓. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
   กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๕ รายวิชา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ 
  ปรับแก้ (Check list) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



- ๑๐ - 
 

 ๔.๓ การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ๑. ขอแก้ไขรหัสวิชา การท าต้นแบบเครื่องประดับ จาก  ๑๘๑๒๐๑๕๙ เป็น ๑๘๑๒๐๔๕๙  
   เนื่องจากซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้  
  ๒. ขอเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
   ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ๓. ขอเพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๕ รายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ 
   ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้มากขึ้น ดังนี้ 
   ๑๖๒๓๐๔๕๙   การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ   ๓ (๓-๐-๖) 
    ขนาดย่อม    
          SMEs Entrepreneurship  
   ๑๗๖๓๐๓๕๙   ปฏิบัติการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วย ๓ (๒-๓-๔) 
    เครื่องมืออุตสาหกรรม               
   Jewelry Mastering with Industrial Machines Laboratory 
   ๑๗๗๓๐๓๕๙    ช่างทองไทย ๒ (๑-๓-๒)  
    Thai Goldsmith 
   ๑๙๐๓๐๐๕๙   เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑ (๐-๒-๑) 
    อัญมณีและเครื่องประดับ  
                     Career Preparation in Gems and Jewelry Industry 
   ๑๙๑๔๐๑๕๙   สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ๖ (๐-๓๐-๕)  
    Cooperative Education in Gems and Jewelry industry 
  ๔. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการขอปรับเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน และเพ่ิมรายวิชา 
   ในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๕ รายวิชา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 



- ๑๑ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check list)  
  ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา ฉบับป ี๒๕๕๙ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน ๓ รายวิชา เพ่ือพัฒนารายวิชา 
เรียนให้มีความสอดคล้อง ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  ๓๐๕๔๔๘๕๙  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลติภัณฑ์นม   ๓(๒-๓-๔) 
   Dairy Microbiology and Technology 
  ๓๐๕๔๔๙๕๙  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ๓(๒-๓-๔) 
   Alcoholic Beverage Microbiology and Technology 
  ๓๐๕๓๘๖๕๙ การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  ๒(๒-๐-๔) 
   Entrepreneurship in Microbial Product Business 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจลุชวีวิทยา ฉบับป ี๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



- ๑๒ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check list)  
  ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 

  สิ่งแวดล้อม ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๔ 
จาก นางสาววันดี นิลส าราญจิต เป็น นางสาวเอมอร ประจวบมอญ เนื่องจากนางสาววันดี นิลส าราญจิต จะเกษียณอายุ 
ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ 
  (Check list) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับป ี๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๗ จาก นางศุทธินี วัฒนกูล เป็น นางสาวชานิยา เหมือนตา 
   เนื่องจาก นางศุทธินี วัฒนกูล ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยพยาบาล 
   บรมราชชนนี เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๑๖ จาก นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ ์เป็น นายปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ 
   เนื่องจาก นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ ์ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ล าดับที่ ๒๓  เพ่ิม นางณัฐหทัย สิงห์คง เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและสัดส่วน 
   การรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข ฉบับป ี๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลยับูรพา แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check list)  
  ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๕ 
  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 

 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔  จากนายสุจินต์   อ้ึงถาวร เป็น นายสมชาย  ยงศิริ   
   เนื่องจากไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าของคณะแพทยศาสตร์ 
  ล าดับที่  ๕ จากนายพิสิษฐ์  พิริยาพรรณ เป็น นางศรสุภา  ลิ้มเจริญ   
   เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๕ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/๐๖๙๓๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ 
  จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check list) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง 
  หลักสูตรการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๑๕ - 
 

 ๔.๘ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาดนตร ี

๑:๘ ๑๑ ๒๒ ๒๒ ๒๒ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

๑:๘ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม 
 

 ๔๒ ๔๒ ๔๒ 
 

 
  คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ  
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ปรับสัดส่วนจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่าให้กับคณะวิชาในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย มีมติร่วมกันว่าควรมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
  - กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ ๓ กลุ่มวชิา คือ 
   ๑) กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่เกิน ๑:๑๕ 
   ๒) กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ไม่เกิน ๑:๑๒ 
   ๓) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ไม่เกิน ๑:๑๕ 
  - กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ ๑ กลุ่มวิชา คือ 
   ๑) กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน ๑:๒๐ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ๒. คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 



- ๑๖ - 
 

 

จาก 
 
เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
     C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๑๒ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๓๒ วิชาเฉพาะในคณะดนตรีและการแสดง จ านวน ๙๔ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ      ได้ว่า X = ๕๑ คน 
 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๑๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๐ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๕๐ วิชาเฉพาะในคณะดนตรีและการแสดง จ านวน ๙๔ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๕๗ คน 
 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะดนตรีและการแสดง 
และที่คณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

ระดับปรญิญาตร ี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาดนตร ี

๑:๘ ๑:๑๒ ๑๑ ๒๒ ๕๑ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

๑:๘ ๑:๑๕ ๑๐ ๒๐ ๕๗ 

รวม   ๒๑ ๔๒ ๑๐๘ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๑-๒๕๖๓ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ 
  ขอให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 
  ๑.๑ แสดงต้นทุนการผลิตบัณฑิต 
  ๑.๒ จ านวนนิสิตปัจจุบัน และอัตราการตกออกของนิสิต 
  ๑.๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๕.๒ ขอหารือ เรื่อง การอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
 

 เนื่องจากอยู่ในช่วงการอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยจะต้องได้รับการ 
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณบดี ซึ่งระบบจะเห็นแสดงข้อมูลของนิสิตเพียงแค่ผลการศึกษา 
ท าให้ผู้อนุมัติมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
 ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอให้เพ่ิมฐานข้อมูลเรื่องการตรวจสอบจบของนิสิต  
และเพ่ิมประวัตินิสิต เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีที่อนุมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลของนิสิตอย่างถี่ถ้วน 
และมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ คือ มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาด าเนินการต่อไป 
 
 



- ๑๘ - 
 

 ๕.๓ ขอหารือ เรื่อง การแจ้งคะแนนสอบกลางภาคแก่นิสิต 
  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอหารือ เรื่อง การแจ้งคะแนนสอบกลางภาคแก่นิสิต 
เพ่ือเป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิตในการตัดสินใจงดการเรียนหรือ 
สอบปลายภาคการศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. กรณรีายวชิาทีม่ีสอบกลางภาค ให้แจ้งคะแนนแก่นิสิต ก่อนช่วงวนัท าการงดเรียนรายวิชา 
  ๑ สัปดาห์ 
  ๒. กรณรีายวิชาทีไ่ม่มีสอบกลางภาค ให้แจ้งความก้าวหน้าแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
  
ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๓๐    น. 
 
 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)            (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                        นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                       ผู้บันทึกการประชุม       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 
 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        


