รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. นพ.วิชาญ
เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๕. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๖. ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๗. ดร.ปริญ
หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๘. ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๐. ดร.อรุณี
แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๒. ดร.พอจิต
นันทนาวัฒน์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(แทน) ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ

-๒-

๑๓. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๔. ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕. ดร.มัณฑนา
รังสิโยภาส
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖. ผศ.ดร.ภานุ
สรวยสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๗. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๘. ผศ.ดร.มารุต
ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๙. อาจารย์ตวงพร พิณอุดม
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๐. นางสาววัชรี
กาจัดโศรก
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๑. อาจารย์สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๒. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๓. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๔. อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๕. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๖. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๗. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๘. นางเสริมศรี สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๙. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา

-๓๓๐. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา
๓๑. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๔. คณบดีคณะอัญมณี
๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๖. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๗. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๔ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมร่วมสมัย เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองที่นาความรู้ทางวิชาชีพของตนเองมาใช้ประโยชน์
กับประเทศชาติและสังคม
๒. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในหลักวิชาด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่นาไปสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้วัฒนธรรมเพื่อสร้าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสในการนาคุณค่าของวัฒนธรรมมาแปลงให้เกิดมูลค่าต่อภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่
แตกต่างกันในด้านความคิดและวัฒนธรรม
๕. ผลิตบัณฑิตที่สามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
และสร้างให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีทักษะในการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๑๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๘๕ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๑๒ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้าน
๔๙ หน่วยกิต
๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

-๕คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
คณะอนุ ก รรมการพิจารณากลั่ นกรองหลั กสู ตรการศึ ก ษา มหาวิทยาลั ยบูร พา
ในการประชุม ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่ อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ใ ห้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยคณะกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๔ คน

คณะดนตรี และการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการจั ดการผลิตสื่ อและวัฒ นธรรมสร้างสรรค์ หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่ภ าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึ กษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๔ คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว

-๖คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๔ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะดนตรีและ
การแสดง มีแผนดาเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร เป็นไปตามสาขาวิชาและธรรมชาติ
รายวิชาของแต่ละหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายมานิต เทพปฏิมาพร เป็น นางสาวจุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์
ลาดับที่ ๔ จาก นายคอลิด มิดา
เป็น นายไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
ลาดับที่ ๕ จาก นายคณพศ วิรัตนชัย เป็น นางสาวอรดา ลีลานุช
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

-๗คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลั กสู ตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๗๒๑๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะดนตรีและการแสดง
มีแผนดาเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้คุณวุฒิ ความเชีย่ วชาญ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร
เป็นไปตามสาขาวิชาและธรรมชาติรายวิชาของแต่ละหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายจักรี กิจประเสริฐ เป็น นายสันติ อุดมศรี
ลาดับที่ ๔ จาก นายอัครพล เดชวัชรนนท์ เป็น นายศานติ เดชคารณ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๘คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลั กสู ตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๗๒๑๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เป็น นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
เนื่องจากนางสาวทัศวิญา พัดเกาะ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลาดับที่ ๖ เพิ่ม นางสาวอรชร บุญลา เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีองค์ประกอบครอบคลุม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบาบัดหลัก
ทุกสาขาในสัดส่วนที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบาบัด และเพื่อให้การบริหารหลักสูตร
ดาเนินไปอย่างเรียบร้อย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๙มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เป็น นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
เนื่องจากนางสาวทัศวิญา พัดเกาะ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ เป็น นายคุณาวุฒิ วรรณจักร
เนื่องจากนางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๖ เพิ่มเติม นางสาวกุลธิดา กล้ารอด เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีองค์ประกอบครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบาบัดหลักทุกสาขา
ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบาบัด และเพื่อให้การบริหารหลักสูตรดาเนินไปอย่างเรียบร้อย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๐ ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายเล็ก วันทา เป็น นายชัยวัฒน์ กันหารี เนื่องจาก นายเล็ก วันทา
ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๖ เพิ่ม นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้
การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๑ ๔.๘ การบันทึกบุรพวิชา ในตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยในเล่มหลักสูตรจะมีเอกสารแนบ
หมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) นั้น
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้พบปัญหาที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเอง
ได้เป็นจานวนมาก เนื่องจากนิสิตหลักสูตร ๕๔ ที่ยังไม่ผ่านการลงทะเบียนเรียนบุรพวิชาในหลักสูตรเก่า
จึงต้องลงทะเบียนเรียนบุรพวิชาในหลักสูตร ๕๙ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอเสนอให้บันทึก
บุรพวิชาในรายวิชาที่มีตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่) ในท้ายเล่มหลักสูตร
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการบันทึกบุรพวิชา ในตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
มติ

มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจัดทา Template สาหรับการบันทึกบุรพวิชา
ให้กับทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อตรวจสอบบุรพวิชาในทุกหลักสูตร และส่งให้กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาแก้ไขในระบบต่อไป
๔.๙ การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS’๖๒) จานวน ๕ รอบ ดังนี้
รอบ
ประเภท
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การคัดเลือก
การรับ
๑ Portfolio
นักเรียนทั่วประเทศ
GPAX, แฟ้มสะสมผลงาน
๒ รับตรงโควตา
นักเรียน
GPAX, ผลคะแนน GAT PAT วิชาสามัญ ๙ วิชา
ในเขตพื้นที่ตั้งสถาบัน
๓ รับตรงร่วมกัน
นักเรียนทั่วประเทศ
GPAX, ผลคะแนน O-net GAT PAT วิชาสามัญ ๙ วิชา
๔ Admission
นักเรียนทั่วประเทศ
GPAX, ผลคะแนน O-net GAT PAT วิชาสามัญ ๙ วิชา
๕ รับตรงอิสระ
นักเรียนทั่วประเทศ
GPAX, ผลคะแนน O-net GAT PAT วิชาสามัญ ๙ วิชา
หรือการสอบข้อเขียนในรายวิชาที่ส่วนกลางมิได้จัดสอบ
และตารางการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
การสอบ
สอบ
ประกาศผล
GAT/PAT
๒๓ – ๒๖ ก.พ. ๖๒ ๑ เม.ย. ๖๒
O-NET
๒ – ๓ มี.ค. ๖๒
๓๑ มี.ค. ๖๒
วิชาสามัญ ๙ วิชา ๑๖ – ๑๗ มี.ค. ๖๒ ๕ เม.ย. ๖๒

- ๑๒ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สรุปการดาเนินการที่สาคัญ/
ปฏิทิน TCAS ๖๒ และจัดทาประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ๕ ข้อ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
๑. เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่รับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี ดังเอกสารหมายเลข ๑
๒. เพื่อพิจารณาเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดังเอกสารหมายเลข ๒
๓. เพื่อพิจารณาการปรับคาว่า “แผนการเรียน” ดังเอกสารหมายเลข ๓
๔. เพื่อพิจารณาจานวนอันดับการเลือกรอบที่ ๒ จากเดิม ๔ อันดับ โดยอันดับที่ ๑ – ๓ เป็นภาคปกติ
อันดับที่ ๔ เป็นภาคพิเศษ เป็น ๔ อันดับ โดยให้ผู้สมัครเลือกอย่างอิสระ เช่น ผู้สมัครต้องการ
ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครอาจเลือก อันดับ ๑
คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ อันดับ ๒ คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ เป็นต้น
๕. เพื่อพิจารณาให้คณะ/วิทยาลัย มอบอานาจให้ฝ่ายวิชาการคัดเลือกตามจานวนประกาศผู้มสี ิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ โดยมิต้องประชุมตัดสินผล ในระบบ TCAS รอบที่ ๒, ๓ และ ๕
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบระยะเวลาในการเปิดรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. เห็นชอบเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ TCAS รอบ ๑ ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยกาหนดเกณฑ์การรับและแจ้งให้กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาทราบ
๒.๒ TCAS รอบ ๓ คณะ/วิทยาลัยสามารถกาหนดเกณฑ์การรับโดยใช้คะแนน O-Net ได้
๓. เห็นชอบการปรับคาว่า “แผนการเรียน” ที่หลักสูตร/สาขาวิชาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอให้ปรับแก้ ดังนี้
๓.๑ จากเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เปลี่ยนเป็น ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓.๒ จากเดิม แผนการเรียนศิลป์-คานวณ
เปลี่ยนเป็น ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓.๓ จากเดิม แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
เปลี่ยนเป็น ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๔. อันดับการเลือกรอบที่ ๒ (เลือก ๔ อันดับ) ให้ผู้สมัครสามารถเลือกภาคปกติและภาคพิเศษ
ได้อย่างอิสระ
๕. เห็นชอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาคัดเลือกจานวนนิสิตตามประกาศ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยมิต้องประชุมตัดสินผล ในระบบ TCAS รอบที่ ๒, ๓ และ ๕
๖. มอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจัดโครงการ TCAS Forum
เพื่อระดมความความคิดเห็นจากทุกส่วนงาน

- ๑๓ ๔.๑๐ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้
แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
จานวน
จานวนการรับนิสิต (คน)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เกณฑ์ อาจารย์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รวม

๑ :๘

๑๒

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ของสถาบันย้อนหลัง
๓ ปี อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลการสารวจอัตราการมีงานทาเมื่อนิสิตจบระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในแต่ละช่วงก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตร บัณฑิตเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ ๑-๒ ได้งานทาใน
ระยะเวลา ๑ ปี คิดเป็น ๑๐๐% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
คิดเป็น ๘๔% นอกนั้นประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย ผู้แทนจาหน่ายเครื่องมือทางการ
แพทย์/ยา ๓% และมีบัณฑิตเรียนต่อระดับปริญญาโทเพียง ๓% ซึ่งอัตราการผลิตบัณฑิตของสถาบันยังเป็นที่
ต้องการและไม่เพียงพอกับตลาดแรงงาน ประกอบกับงานพัฒนานโยบายด้านกาลังคน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแผนนโยบายปรับเพิ่มอัตรากาลังคนและการกระจายตัวกาลังคนด้านสุขภาพ
เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน และเสนอแผนการรับอาจารย์ และจานวนครุภัณฑ์
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับจานวนนิสิตที่รับเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
๒. แผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คานวณจานวน
การรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มคอ.๑
เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ไม่เกิน ๑:๘

- ๑๔ ๓. คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
โดยที่ มคอ.๑ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ กาหนดให้สาขา
เทคนิคการแพทย์ คิดสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ ๑:๘
(เอกสารแนบ ๑ หน้า ๘ ข้อ ๑๒.๒) ดังนั้นสาขาฯจะใช้สูตรการคานวณดังนี้ (เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๖ ข้อ ๒๐)
FTES =
SCCH (CXi)
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน (36)
ให้

X = จานวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของสาขาที่เรียนวิชาที่ i
C = จานวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยสาขาในวิชาที่ i

สัดส่วนรายวิชาในหลักสูตรที่สาขาต้องรับผิดชอบ (รหัสและหน่วยกิตในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามเอกสารแนบ ๒)
กลุ่มวิชาเอก
จานวน ๗๐ หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
จานวน ๖๖ หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
จานวน ๔ หน่วยกิต
คณะ/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ปี ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ปี ๒
ปี ๓
ปี ๔

รวม

๕๐*

๕๐*

๑๙๐

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดค่า FTES ได้ดังนี้
FTES = CXi) = 3250
36
36
สาขา / เอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

๕๐*

๔๐

= 90.28

FTES

จานวนอาจารย์ที่ต้องการ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ต้องการเพิ่ม

๙๐.๒๘

๑๑.๒๘

๑๐

๒*

หมายเหตุ ตามข้อกาหนดสภาวิชาชีพต้องมีจานวนอาจารย์ประจาขั้นต่า ๑:๘ ตาแหน่ง
*ต้องการอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มจานวน ๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

- ๑๕ กรอบอัตรากาลังคน สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
สาขาเทคนิคการแพทย์

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
อัตราใหม่ ๑ อัตรา
จ้างด้วยเงินอุดหนุน รัฐบาล และ
อัตราทดแทนอัตราเกษียณ ๑ อัตรา)

๒๕๖๑
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
กลุ่ มวิช าวิท ยาศาสตร์ การบริ การ
โลหิต

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑ อัตรา
๑
อัตรา

ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์
และที่คณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
เกณฑ์
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
รวม

เดิม

ใหม่

๑:๘

๑:๘

จานวน
อาจารย์
ประจา
(คน)

แผนการรับนิสิต (คน)
คณะขอปรับแผน
แผนการรับนิสิต เดิม
การผลิตบัณฑิต
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๒-๒๕๖๔

๑๐

๔๐

๕๐

๑๐

๔๐

๕๐

คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๖ ๔.๑๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
จานวน
จานวนการรับนิสิต (คน)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เกณฑ์ อาจารย์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑:๒๐
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

๑:๒๐

๑๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๒๐

๙

๔๕

๔๕

๔๕

๔๕

๑๔๕

๑๔๕

๑๔๕

๑๔๕

รวม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้
จาก
เมื่อ X = จานวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา
C = จานวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๙ คน
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จานวน ๙๘ หน่วยกิต
แทนค่าในสมการ

ได้ว่า X = ๖๖ คน

- ๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๙ คน
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จานวน ๑๐๒ หน่วยกิต
แทนค่าในสมการ

ได้ว่า X = ๖๔ คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๙ คน
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จานวน ๑๐๗ หน่วยกิต
แทนค่าในสมการ

ได้ว่า X = ๖๑ คน

ตารางที่ ๒ แผนการรับนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ขอปรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
เกณฑ์สัดส่วน
จานวนการรับนิสิตภาคปกติ
จานวนอาจารย์
หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ประจา (คน)
ต่อนิสิต
(คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รวม

๑:๒๐

๙

๖๖

๑:๒๐

๙

๖๔

๑:๒๐

๙

๖๑

๒๗

๑๙๑

- ๑๘ ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ
และที่คณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
เกณฑ์
หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รวม

จานวน
อาจารย์
ประจา
(คน)

แผนการรับนิสิต (คน)
คณะขอปรับแผน
แผนการรับนิสิต เดิม
การผลิตบัณฑิต
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๒-๒๕๖๓

เดิม

ใหม่

๑:๒๐

๑:๒๐

๙

๕๐

๖๖

๑:๒๐

๑:๒๐

๙

๕๐

๖๔

๑:๒๐

๑:๒๐

๙

๔๕

๖๑

๒๗

๑๔๕

๑๙๑

คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ ขอหารือ เรื่อง การสอบ English Proficiency Test สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีสุดท้าย วิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ กาหนดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นรายบุคคล ดังนี้
(๑) การสอบ English Proficiency Test สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ เพื่อทราบ
ระดับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

- ๑๙ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตได้
อย่างเหมาะสม
(๒) การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
ที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), Common
European Framework of Reference for Languages- Thailand (CEFR-TH) หรือมาตรฐานอื่น สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา และมีการแจ้ง
คะแนนสอบให้นิสิต พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นั้น
มหาวิทยาลัยจึงจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
เพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว
ข้อ ๔ นิสิตจะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เรียบเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ เพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ในอัตราคนละ ๔๐๐ บาท
วิทยาลัยนานาชาติได้กาหนดให้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และนิสิต
ชั้นปีที่ ๔ ก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของ TOEFL ITP ที่เป็นข้อสอบมาตรฐานของสถาบันการศึกษาระดับ
นานาชาติ ซี่งวิทยาลัยนานาชาติเป็นศูนย์การจัดสอบ TOEFL ITP และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสอบสาหรับนิสิต
ไปแล้ว ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ จึงขอเสนอให้ทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ยกเลิกการสอบ English
Proficiency Test สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีสุดท้าย วิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ที่จัดโดยสถาบันภาษา จานวน ๔๐๐ บาท เนื่องจากนิสิตวิทยาลัยนานาชาติมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
TOEFL ITP แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอหารือ เรื่อง การสอบ English Proficiency Test สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีสุดท้าย สาหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกการสอบ English Proficiency Test สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีสุดท้าย วิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. เสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๒๐ ๔.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอปรับแก้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน ๓ รายวิชา
(ด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งเดิมคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายวิชาดังกล่าวเป็นรหัสวิชาและเนื้อหาวิชาของคณะโลจิสติกส์
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าว โดยขอใช้รหัสวิชา และเนื้อหารายวิชาของคณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว และเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ในรายวิชา ดังนี้
เดิม
๙๐๐๑๐๕๕๙ การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Business Management and Organization
๙๐๐๑๐๔๕๙ การตลาดขั้นแนะนา
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Marketing
๙๐๓๒๐๒๕๙ การภาษีอากรธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Business Taxation
แก้ไขเป็น
๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Management and Organization
๖๖๕๒๐๑๕๙ หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
Principles of Marketing
๖๖๘๒๒๑๕๙ การภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
Taxation
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
ที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร
บริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๒๑ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอปรับ แก้รายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะด้าน จานวน ๓ รายวิช า (ด้านบริหารธุรกิจ ) ซึ่งเดิม
คณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายวิชาดังกล่าวเป็นรหัสวิชาและเนื้อหาวิชาของคณะโลจิสติกส์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ดังกล่าว โดยขอใช้รหัสวิชา และเนื้อหารายวิชาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้
ในรายวิชา ดังนี้
เดิม
๙๐๐๑๐๕๕๙ การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Business Management and Organization
๙๐๐๑๐๔๕๙ การตลาดขั้นแนะนา
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Marketing
๙๐๓๒๐๒๕๙ การภาษีอากรธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Business Taxation
แก้ไขเป็น
๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Management and Organization
๖๖๕๒๐๑๕๙ หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
Principles of Marketing
๖๖๘๒๒๑๕๙ การภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
Taxation
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
ที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการจั ดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๒๒ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา เป็น นางสาวพณณกร ทองหลิ้ม
เนื่องจาก นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลาดับที่ ๓ จาก นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ เป็น นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด
เนื่องจาก นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ เป็น นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล
เนื่องจาก นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
ที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๒๓ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ เอกสารแนบผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ตัดคุณวุฒิ และประสบการณ์สอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออก
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก นางธัญภัส เมืองปัน เป็น นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล เนื่องจาก นางธัญภัส เมืองปัน ลาฝึกอบรม
เพื่อปฏิบัติการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ทุนรัชดาภิเษก
สมโภช บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
ที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๒๔ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ คือ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ตัดคุณวุฒิ และประสบการณ์สอนของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรออก
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ยงศิร)ิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

