รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม 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. อาจารย์ไกรยศ แซ่ลิ้ม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕. ดร.บัลลังก์
เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๖. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๗. ภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๘. ดร.ปริญ
หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๙. ดร.ชัยณรงค์
ศรีมันตะ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑. ดร.อรุณี
แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๒. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

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

-๒๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๔. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๕. ดร.ลัญจกร
สัตย์สงวน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๖. ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๗. ผศ.ดร.ภานุ
สรวยสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๘. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๙. ดร.ปาจรีย์
อับดุลลากาซิม
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๐. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
กรรมการ
คณบดีคณะอัญมณี
๒๑. ดร.กุมุทินี
วรสุวรรณ
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. อาจารย์เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๓. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๔. ดร.ปรัชญา
แก้วแก่น
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๕. อาจารย์ศุภฤทัย อิฐงาม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๖. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๗. อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๙. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

-๓๓๐. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๑. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา
๓๒. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

-๔วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวนรัญญา สิงหปรีชา เป็น นายธัชนันท์ สังวาลย์
เนื่องจาก นางสาวนรัญญา สิงหปรีชา ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอรุณี แสงวารีทิพย์ เป็น นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น
เนื่องจาก นางสาวอรุณี แสงวารีทิพย์ ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวสายสุพร ณ สงขลา เป็น นางปิยาภรณ์ รัตโนภาส
เนื่องจาก นางสาวสายสุพร ณ สงขลา ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๓๒/ว ๐๒๒๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ คือ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๑ นางอารยา สุนทรวิภาต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้ตัดผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกิน ๕ ปีย้อนหลังออก เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการอีกครั้งหนึ่ง

-๕ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ เป็น
นางสาวรัฐดากร บารุงศาสตร์ เนื่องจากนางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
และขอเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ คือ ขอให้พิจารณาปรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ และลาดับที่ ๕ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการอีกครั้งหนึ่ง

-๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปรับแผนการศึกษา โดยปรับลาดับการเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ๓๐๘๒๔๓๕๙
อิเล็กทรอนิกส์เบี้องต้น ๓๐๘๒๙๔๕๙ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และ
๓๐๘๓๐๓๕๙ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลาดับการเรียนรู้
ตามศาสตร์ของสาขาวิชาและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมตามลาดับชั้นปี สามารถนา
ความรู้ที่เรียนเป็นพื้นฐานในการศึกษารายวิชาขั้นสูงต่อไปได้
๒. เพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่ม ก จานวน ๕ รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยมีรายวิชาดังนี้
๑) ๓๐๘๔๘๐๕๙
ทฤษฎีกลุ่ม
๓ (๓-๐-๖)
๒) ๓๐๘๔๘๒๕๙
ทฤษฎีสนาม
๓ (๓-๐-๖)
๓) ๓๐๘๔๘๓๕๙
ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้นและเคออส
๓ (๓-๐-๖)
๔) ๓๐๘๔๘๔๕๙
กลศาสตร์ของไหล
๓ (๓-๐-๖)
๕) ๓๐๘๔๘๕๕๙
พลาสมาฟิสิกส์และฟิวชันเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๗คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายพิทักษ์ สูตรอนันต์ เป็น นายสมชาติ แม่นปืน
เนื่องจาก นายพิทักษ์ สูตรอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป เป็น นายทรงกลด สารภูษิต
เนื่องจากนางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๘มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่
๕
จาก นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง เป็น นางขณิชถา พรหมเหลือง เนื่องจาก นางขณิชถา พรหมเหลือง กลับมาจาก
การลาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
(๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลั กสู ตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๙วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ขอหารือเรื่อง การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน

คณะกรรมการบริหารวิชาการขอหารือเรื่อง การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิด
ภาคเรียน เนื่องจากบางส่วนงานได้รับผลกระทบจากกการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เช่น
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบเรื่องช่วงเวลาปฏิบัติการสอน และการสอบบรรจุครู คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล ได้รับผลกระทบเรื่องรายวิชาฝึกปฏิบัติงานและใช้ห้องแล็บ ซึ่งสภาพอากาศมีผลต่อการเรียน เป็นต้น
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการจึงขอหารือเรื่อง การปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
เปิด-ปิดภาคเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน ดังนี้
๑.๑ ประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑.๓ กรรมการ ได้แก่
๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒) ผู้อานวยการกองคลังและทรัพย์สิน
๓) ผู้อานวยการกองแผนงาน
๔) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
๕) คณบดี ๓ กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒-๓ ท่าน ดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์
และวิทยาลัยนานาชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
๑.๔ เลขานุการ ได้แก่ ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๑.๕ ผู้ชว่ ยเลขานุการ ได้แก่ นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม และนางสาวณัฐสุดา ถาวร
๒. จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการทบทวนการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
เปิด-ปิดภาคเรียน โดยสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

- ๑๐ ๓.
๔.
๕.
๖.

จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
เปิด-ปิดภาคเรียน
ติดตามกาหนดการ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กาหนดการประชุมคณะกรรมการทบทวนการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาดาเนินการต่อไป

๕.๒ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕

น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ยงศิร)ิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

