
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๐ กันยายน 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. นายแพทย์วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์  วีระพล  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ภาณุพงศ ์ บรรเทาทุกข์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๘. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ไพโรจน์  สว่างไพร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๓. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ  สุวรรณนิภา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. อาจารย์ปริญญา  ชินดุษฎีกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
  ๒๑. อาจารย์ตวงพร  พิณอุดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๒๖. นางสาววรรณา  แนบเชย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  ๒๘. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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 ๒๙. นายพิชญพงศ ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

ผู้ลาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  จูลเมตต์   กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง    กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๓. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร กรรมการ 
 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๔. อาจารย์สัณห์ไชญ์  เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
 คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.ภาณุวัฒน ์  ด่านกลาง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๘.๓๕      น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษา 
ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
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 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงได้จัดท าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท า 
ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.๓ – มคอ.๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียด 
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การปรับแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

  เพ่ือให้การเสนอแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งการปรับแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและ 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ข้อ ๑ ปรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
     เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
  ๒. เพ่ิมการลงนามเพ่ือรับรองข้อมูลของประธานหลักสูตร 
  ๓. ปรับข้อมูลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เป็นปัจจุบัน คือ  
      รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร  
   

  ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ได้ที ่http://cid.buu.ac.th/  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๔ โครงการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรร่วมกับภาคเอกชน (EEC) 
 

   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง แผนบูรณาการ EEC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีนโยบายหลัก 
ข้อ ๖.๑.๑ ประเด็น เร่งพัฒนาบุคลากร แนวทางที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับ 
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นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท  
คือ โครงการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรร่วมกับภาคเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. มุ่งพัฒนาก าลังคน ร่วมกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐+๒ จ านวน ๒๐,๐๐๐ 
คน ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
 ๒. ต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน ๒,๐๐๐ ราย 
 ๓. เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน 
 ๔. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เน้นพัฒนาความรู้และทักษะที่ขาดแคลน
และจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมาจากความต้องการของอุตสาหกรรมจริง 
 ๕. เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการ โดยรัฐสนับสนุน 
งบประมาณไม่เกินร้อยละ ๕๐ ซึ่งงบประมาณท้ังหมดเป็นเงิน ๔๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเอกชนร่วมจ่าย  
๒๐๐ ล้านบาท และรัฐสนับสนุน ๒๐๐ ล้านบาท 
   ในการนี้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกจึงแจ้งให้ส่วนงานทราบ เพ่ือให้เตรียมแผนสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
ส าหรับยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวต่อไป 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร  
   (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการติดต่อ 
   สื่อสารของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
   Mr. Minh Nhat Tran Viet 
  ๒.  เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  เนื่องจาก Mr. Minh Nhat Tran Viet ไม่มีผลงานทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับ 
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติจึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ เป็น อาจารย์บุษบง แซ่จิว เนื่องจาก  
ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๙๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก  
จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
  ๓๑๑๔๘๘๕๙ อาหารไทยพ้ืนบ้านภาคตะวันออก  ๒ (๒-๐-๔) 
    Eastern Region Thai Traditional Foods 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๐  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร เกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล 
เอ้ือปิยฉัตร เป็น ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เอ้ือปิยฉัตร 
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที่ ๕ จาก อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ เป็น ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ เนื่องจาก  
อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์ ก าลังอยู่ระหว่างการท าผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที่ ๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ วงษ์ทัต เป็น อาจารย์จุฑามาศ ศรีระษา 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ วงษ์ทัต เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการ 
  ชองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ 
  อาจารย์กันต์รพี สมจิตร์ และล าดับที่ ๕ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา 
  เพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 



- ๑๒ - 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ เนื่องจาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ์ ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตัดผลงาน 
  ปี ๒๕๕๘ ออก 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 



- ๑๓ - 
 

 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก  
ดร.ฉวีวรรณ อินทรกุล เป็น ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ เนื่องจาก ดร.ฉวีวรรณ อินทรกุล เกษียณอายุ 
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม 
 สุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตัดผลงานปี ๒๕๕๘ ออก 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 



- ๑๔ - 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ อาจารย์วิทวัส  
  พันธุมจินดา เพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ครบตามเกณฑ์ 
  มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๙ ขอหารือเรื่อง การปรับเปลี่ยนช่องทางการเวียนรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการและการตอบรับการพิจารณารายงาน 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
 

  ปัจจุบันฝ่ายวิชาการมีการเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
และให้ตอบรับการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๒ ช่องทาง คือ  
บันทึกข้อความผ่านทางระบบ BUU e-Document และ จัดท า Hard copy ส่งถึงคณะกรรมการฯ  
โดยตรง นั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินการ และประหยัดกระดาษตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงขอหารือเพ่ือปรับเปลี่ยนช่องทางการเวียนรายงานฯ และตอบรับ 
การพิจารณาการประชุมฯ ดังนี้ 
  ช่องทางที่ ๑ ฝ่ายวิชาการจะส่งบันทึกข้อความผ่านทางระบบ BUU e-Document  
เหมือนเดิม โดยหากคณะกรรมการฯ มีการแก้ไข สามารถ print ใบตอบรับจากระบบ BUU e-Document  
และส่งมาที่ฝ่ายวิชาการ 
  ช่องทางที่ ๒ ปรับเปลี่ยนจากฝ่ายวิชาการจัดท า Hard copy ส่งถึงคณะกรรมการฯ  
เป็น ฝ่ายวิชาการเวียนรายงานการประชุมผ่านทาง e-mail หากคณะกรรมการฯ มีการแก้ไข สามารถ 
ตอบกลับมาทาง e-mail ของฝ่ายวิชาการได้โดยตรง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือเรื่อง การปรับเปลี่ยนช่องทางการเวียนรายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการและการตอบรับการพิจารณารายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนช่องทางการเวียนรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการและการตอบรับการพิจารณารายงาน 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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 ๔.๑๐ ขอรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ขาดคุณสมบัติ เป็นกรณีพิเศษ 
 

  ในการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ TCAS’62  
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ข้อหนึ่งระบุให้ผู้สมัครมีสัญชาติไทย ความทราบแล้วนั้น  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตที่มิใช่สัญชาติไทย จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
  ๑. นายณัฐพล ขุนเชียง  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  ๒. นางสาวจ านาน หงษ ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พบว่าความผิดพลาดเกิดจาก  
(๑) ระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่สามารถคัดกรองสัญชาติของผู้สมัคร หากผู้สมัครระบุเลขครบ ๑๓ หลัก 
ก็สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ และ (๒) กรรมการสัมภาษณ์เห็นว่านิสิตเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว 
น่าจะมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1. ให้ความเห็นชอบให้นิสิต 2 คนข้างต้น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา   
                         เป็นกรณีพิเศษ 
 2. ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แก้ไขความผิดพลาดในประกาศรับสมัคร  
                         และระบบรับสมัคร ดังนี้ 
  2.1  ตัดคุณสมบัติของผู้สมัครข้อที่ให้ผู้สมัครมีสัญชาติไทย  
  2.2  เพ่ิมข้อมูลในประกาศรับสมัครเกี่ยวกับนิสิตที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องเสีย 
                                ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ ภาคต้น และภาคปลาย  
                ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ 
                 มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
                ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒   
  2.3  ให้ข้อมูลกรรมการคัดเลือกและกรรมการสัมภาษณ์ว่าต้องตรวจเอกสาร 
                                อย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 3. ในส่วนที่นิสิตที่ต้องเสียค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ  
  แต่ครอบครัวของนิสิตมีฐานะยากจน จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ของนิสิตที่สังกัดพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
  การศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. 2562 ข้อ 8/1 กรณีมีความจ าเป็น 
  เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คณะที่นิสิตสังกัดอาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบ ารุง 
  และค่าธรรมเนียมตามข้อ 5 และข้อ 6 ส าหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับ 
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อนุมัติต่อไป 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้นายณัฐพล ขุนเชียง นิสิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  และนางสาวจ านาน หงส์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก 
  และมีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ระบุประเภทของนิสิต เป็น นิสิตต่างชาติ 
 ๒. ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปรับแก้ข้อความในประกาศรับสมัคร  
  และระบบรับสมัคร ดังนี้ 
  ๒.๑ ไม่ก าหนดสัญชาติของผู้สมัคร 
  ๒.๒ เพ่ิมข้อมูลในประกาศรับสมัครเกี่ยวกับนิสิตที่ไม่มีสัญชาติไทยต้อง 
   เสียค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ ภาคต้น และภาคปลาย  
   ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒.๓ ให้กรรมการคัดเลือกและกรรมการสัมภาษณ์ต้องตรวจเอกสาร  
   บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางให้ถูกต้องและครบถ้วน 

  ๒.๔ ให้ตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางในกระบวนการ 
    ขึ้นทะเบียนนิสิต 

 ๓. ในส่วนที่นิสิตต้องเสียค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ  
  แต่ครอบครัวของนิสิตมีฐานะยากจน อาจเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ที่นิสิตสังกัดพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
  การศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒๕) 
 ๔. กรณนีิสิตไร้สัญชาติ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับนิสิตต่างชาติ 
 ๕. ก่อนนิสิตจะท าธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย ให้นิสิตแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ 
  หนังสือเดินทางทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และคัดกรองสัญชาติเบื้องต้น 
 ๖. เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติในหลักการต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๘ - 
 

 ๕.๒ เชิญชวนให้ใช้ระบบรับสมัครนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ 
  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบรับสมัครนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
จึงขอเชิญชวนให้แต่ละส่วนงานใช้ระบบดังกล่าวในการรับสมัครนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา      ๙.๔๕     น. 
 
 
 

 
 
                 (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                        นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 
     

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

 


