
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาววันทนา  ยั่งยืน    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์สิริกุล  กวมทรัพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร  ชีวะเกตุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์สมาวดี  เปลี่ยนวงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ  หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พอจิต  นันทนาวัฒน์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๓. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.วรานุรินทร ์ ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๐. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๑. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
  ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๗. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผู้ลาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๔. รศ.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๕. ดร.ปริญญา  นาคปฐม    กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๖. ผศ.ดร.ระพีพร  ศรีจ าปา    กรรมการ 

 ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒. ดร.พีร  วงศ์อุปราช   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๓. ดร.กนก  พานทอง   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๓๐     น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 

 

   ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มีนโยบายที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปอุดมศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้เวียน 
แจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
กรณีก าหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า 
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ดังนี้ 
   โดยที่เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบักรณีของอาจารย์พิเศษว่า ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน 
ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว และ 
เป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าให้มีองค์ความรู้และ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ และอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ 
ดูแลรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้ 
ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ 
   ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
แต่ต้องมอีาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการ 
จัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ถือเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือก าหนด 
กรอบเวลาในการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือให้ส่วนงานที่ต้องการเสนอรายวิชาที่มี 
ความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐  
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 
 ๑.๓ ขอความร่วมมือในการด าเนนิการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ 
  จากคณะกรรมการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 
 

   ตามท่ีส่วนงานได้เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงานของฝ่ายวิชาการ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการขอให้ส่วนงานก ากับติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนั้น ๆ ให้ปรับปรุง/ 
แก้ไข/เพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นตารางแสดงการปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม
ตามข้อเสนอแนะนั้น ๆ หากไม่ประสงค์จะปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม ขอให้ชี้แจงเป็นรายหัวข้อ 
เพ่ือเป็นเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การก าหนดเลขรหัสวิชาในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของโครงการจัดตั้ง 
  สถาบันการศึกษาทั่วไป 
 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการ จึงได้ก าหนดเลขรหัสวิชาในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปของ
โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาท่ัวไป คือ ๘๙๕-๘๙๙ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

เลขรหัสวิชา ส่วนงาน เลขรหัสวิชา ส่วนงาน 
๑๐๐-๑๔๙  คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๕๐-๑๙๙  คณะอัญมณ ี 

(จันทบุรี) 
๒๐๐-๒๖๙  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๗๐-๒๙๙  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

(จันทบุรี) 
๓๐๐-๓๔๙  คณะวิทยาศาสตร ์ ๓๕๐-๓๙๙  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
๔๐๐-๔๔๙  คณะศึกษาศาสตร ์ ๔๕๐-๔๙๙  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ 
๕๐๐-๕๔๙  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๕๐-๕๙๙  คณะแพทยศาสตร ์ 
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เลขรหัสวิชา ส่วนงาน เลขรหัสวิชา ส่วนงาน 
๖๐๐-๖๔๙  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ๖๕๐-๖๕๙  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
๖๖๐-๖๖๙  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ๖๗๐-๖๗๙  คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ 
๖๘๐-๖๘๙  คณะสหเวชศาสตร ์ ๖๙๐-๖๙๙  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  

๗๐๐-๗๔๙  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๗๕๐-๗๕๙  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(สระแก้ว) 

๗๖๐-๗๖๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(สระแก้ว)   

๗๗๐-๗๗๙  คณะดนตรีและการแสดง 

๗๘๐-๗๘๙  โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
และบรหิารธุรกจิ (สระแก้ว)  

๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร ์

๘๐๐-๘๔๙  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
(จันทบุรี) 

๘๕๐-๘๗๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

๘๗๕-๘๘๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ ๘๘๕-๘๙๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๘๙๕-๘๙๖ โครงการจดัตั้งสถาบันการศึกษาทัว่ไป ๘๙๗-๘๙๙  
๙๐๐-๙๔๙  คณะโลจสิติกส ์ ๙๕๐-๙๙๘ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
๙๙๙XXX สถาบันภาษา   

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
  การด าเนินการหลักสูตรแบบ Outcome-Based Education  
  เมื่อวันที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการหลักสูตรแบบ Outcome-Based Education เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)  
ของผู้เรียน สามารถหา Stakeholder ของหลักสูตรด้วยวิธีที่เหมาะสม และสามารถใช้วิธีที่ถูกต้อง 
ให้ได้มาซึ่ง Voice of Customer จาก Stakeholder และสามารถเปลี่ยน Voice of Customer  
ให้เป็น Needs ได้ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม  
MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๔ คน ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร/ประธาน 
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สาขาวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านลักษณะกิจกรรมในโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วม 
โครงการความเห็นว่าลักษณะ การบรรยาย และ การปฏิบัติการ มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับดี คือ ๓.๙๕ ± ๐.๖๐ และ ๓.๘๕ ± ๐.๕๙  ตามล าดับ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความรู้  
ความเข้าใจและทักษะ ก่อน และ หลัง การอบรมใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ความรู้และทักษะ 
การพัฒนาปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างหลักสูตร ๒) ความรู้และทักษะการพัฒนาปรับปรุง และ 
ออกแบบรายละเอียดรายวิชา ๓) ความรู้และทักษะการจัดท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE โดยใช้เกณฑ์ AUN QA เป็นแนวทาง (Backward Curriculum Design)  
๔) ความรู้และทักษะการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร และ ๕) ความรู้และทักษะการออกแบบวิธีการประเมินอย่างเชื่อมโยง 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร  พบว่าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕  
แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ 
ต่อกองบริการการศึกษา ในการพัฒนาการจัดโครงการให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที ่ 
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการไดส้รุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)”  
ในระบบ CHECO แจ้งให้ส่วนงานทราบ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย นั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบพบว่ายังมีหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” 
ในระบบ CHECO จ านวน ๑๕ หลักสูตร ฝ่ายวิชาการจึงแจ้งให้ส่วนงานทราบและด าเนินการกรอกข้อมูล 
ให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and  
  Gap Analysis 

 

 ด้วยกองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา มีก าหนดจัด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ ๒๓-๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม UAD ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุม 
ธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือจัดการบรรยายให้ความรู้วัตถุประสงค์ และสาระของเกณฑ์ AUN-QA 
ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. เพ่ือจัดให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายมาฝึกปฏิบัติจริง 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ 
 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

  ๔.๑ แนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยบูรพาทบทวนแนวปฏิบัติ 
ในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาทบทวน 
แนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเสนอ
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาลัย 
พิจารณาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๕ (ข้อ ๔ ตามประกาศ ฯ เดิม) ขอให้คงเนื้อหาตามประกาศ ฯ ฉบับเดิม 
  ๑.๒ ข้อ ๖ (ข้อ ๕ ตามประกาศ ฯ เดิม) และข้อ ๗ (ข้อ ๖ ตามประกาศ ฯ เดิม) 
   ขอให้คงเนื้อหาตามประกาศ ฯ ฉบับเดิม โดยขอให้ตัดรายละเอียดการท า  
   มคอ. ๓ – มคอ. ๗ ออก 
  ๑.๓ ขอให้เพ่ิมค านิยามของค าว่า ปิดหลักสูตร ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และ 
   ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร 
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับความก้าวหน้า 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน ๒ หลักสูตรที่แตกต่างกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
ในระยะเวลาเดียวกันได้ ซึ่งอาจใช้เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษา ท าให้ผู้ศึกษา 
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์เหล่านั้นได้อย่างบูรณาการ 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการ 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๖๐๑๗  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 

ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 
  ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการสมควรก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประสงค์จะ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไว้ในแผนการศึกษาปกติ ในขณะที่สามารถเชื่อมการศึกษาต่อเนื่องไปยังระดับปริญญาโทและ 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในระยะเวลาที่กระชับกว่าแผนการศึกษาปกติ ซ่ึงอาศัยระเบียบ 
การศึกษาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่พัฒนากระบวนการในด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๖๐๑๗  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๑๑ ขอให้ปรับเป็น “นิสิตระดับปริญญาตรีต้องลงทะเบียนรายวิชา 
   ในหลักสูตรระดับปริญญาโทตามท่ีก าหนดในแผนการศึกษา ข้อ ๕  
   ภาคการศึกษาปกต ิภาคละไม่เกิน ๙ หน่วยกิต” 
  ๑.๒ ข้อ ๑๖ ขอให้ปรับเป็น “นิสิตจะได้รับปริญญาบัตรทั้งระดับปริญญาตรี 
   หรือปริญญาโท เมื่อส าเร็จการศึกษา” 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้ว เสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
   

๔.๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา  
๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
   คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพ่ือให้การก าหนดจ านวนรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 
 

  จาก 
 
เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
     C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยสาขาวิชา 
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 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๒ คน 
คิดเป็น FTES = ๔๔๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๙๔ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ         ได้ว่า X = ๑๖๘ คน 
 
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๕๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๙๘ หน่วยกิต 

 
แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๒๑๓ คน 

 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๒ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๔๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 
 

 แทนค่าในสมการ                                                    ได้ว่า X = ๑๗๒ คน 
 ๔. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๒๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๒๐๓ คน 
 
 ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๘ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๖๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๐๔ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๒๔ คน 
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 ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๖ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๒๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๑ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ                               ได้ว่า X = ๘๔ คน 
 
 ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๓ คน 
คิดเป็น FTES = ๔๖๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๓๗ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๒๐ คน 
 
 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๕ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๐๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๒๑๖ คน 
 
 ๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๐ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๐๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๔๔ คน 
 
 ๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๒๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๖๔ หน่วยกิต 
 
 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๒๓ คน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒๒ ๖๐ ๗๐ 
สาขาวิชาเคมี ๒๙ ๘๐ ๙๐ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๑๒ ๖๐ ๗๐ 
สาขาวิชาชีวเคมี ๑๑ ๖๐ ๖๐ 
สาขาวิชาชีววิทยา ๑๘ ๖๐ ๙๐ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๖ ๖๐ ๕๐ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๒๓ 
๖๐ ๕๐ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ๖๐ ๕๐ 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๑๕ ๖๐ ๗๐ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

๑๐ 
๖๐ 

๘๐ 

สาขาวิชาสถิติ ๑๑ ๖๐ ๖๐ 
รวม ๑๕๗ ๖๘๐ ๗๔๐ 

*จ านวนอาจารย์ประจ า หมายถึง จ านวนอาจารย์ในภาควิชา 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  

๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
  ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๕ ขออนุมัติลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อนุมัติการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตคงค้างจ านวน ๕๖ คน จะส าเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด นั้น บัดนี้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนเหลือ  
นิสิตคงค้างจ านวน ๔ คน ซึ่งปัจจุบันนิสิตคงค้างก าลังท าวิชาโครงงานและรอขึ้นสอบวิชาโครงงาน  
โดยนิสิตเหล่านี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานครบแล้ว และคาดว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา  
ได้ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เนื่องจากตามเกณฑ์จ านวนนิสิตต่ออาจารย์จองหลักสูตร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ๑ คน : นิสิต ๒๐ คน เพ่ือให้การบริหารจัดการอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะฯ  
จึงขออนุญาตลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน ๕ คน เหลือ ๑ คน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

คงเดิม เปลี่ยน
ใหม่ 

๑ นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ - ตัดออก -   
๒ นายสมบัติ ฝอยทอง - ตัดออก -   
๓ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล - ตัดออก -   
๔ นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต - ตัดออก -   
๕ นางสาวธีราพร ชาญพนา นางสาวธีราพร ชาญพนา   

 

   โดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการขออนุมัติลดจ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



- ๑๖ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการขออนุมัติลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๓๐    น. 
 
 
 
 
                 (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
                   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 
     

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


