
รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.สมถวิล จริตควร    ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. อาจารย์วรัมพา  สุวรรณรัตน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  ๓. ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์    กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์สมาวดี  เปลี่ยนวงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์กฤษณะ  อ่ิมสวาสดิ์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๗. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๓. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ภาณุวัฒน ์ ด่านกลาง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกูล   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
  ๑๙. อาจารย์ตวงพร  พิณอุดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๐. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๒. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๓. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. ผศ.ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล    กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    (แทน) ผู้ชว่ยเลขานุการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 ๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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 ๒๙. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๔. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๓๐     น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ นั้น เพ่ือให้การบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๔๓๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒  
  เมื่อวันที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ จึงไดด้ าเนินการแต่งตั้งค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๔๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ตามค าสั่งที่แต่งตั้งใหม่ครั้งแรก จึงไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้ประธานจึงขอแจ้งรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ขอแจ้งการส าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะโลจิสติกส์ได้เสนอการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ 
ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วนั้น 
  บัดนี้นิสิตในหลักสูตรดังกล่าวจ านวน ๑๕๘ คน ได้ส าเร็จการศึกษาครบทุกคนแล้ว 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การส าเร็จการศึกษา 
ของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

- ไม่มี - 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

- ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ๑. แก้ไขหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   จากเดิม “ให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และในกรณีท่ีเรียนจบในชั้นปีที่ ๔ 
   และไม่มีความประสงค์ หรือไม่สามารถศึกษาต่อจนจบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
   สามารถให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้”  
   เป็น “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต”  
   เนื่องจากไม่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ทีร่องรับการให้ปริญญาบัตรในสาขาตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
  ๒. แก้ไขหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๐ สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยเพิ่ม 
   “ข้อ ๑๐.๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ”  
   เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔-๖) เนื่องจากโรงพยาบาล 
   สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ขอสิ้นสุดความร่วมมือโครงการ 
   ผลิตแพทย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก  
   (ชั้นปีที่ ๔-๖) ให้ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๓. ขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิชา ๕๙๖๖๐๔ 
   วิทยามะเร็งทางนรีเวชวิทยา เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
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  ๔. แก้ไขรหัสวิชาในตารางเปรียบเทียบรายวิชา กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 
   จากเดิม “๕๖๖๕๒๐ เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์” เป็น “๕๖๖๖๐๓ เวชศาสตร์ 
   การกีฬาประยุกต”์ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๕. แก้ไขจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาเลือก จ านวน ๒๖ รายวิชา จากเดิม 
   “๒(๐-๔-๒)” เป็น “๒(๐-๖-๒)” เนื่องจากปรับชั่วโมงภาคปฏิบัติเป็น  
   ๓ ชั่วโมง / ๑ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพ่ิม แผนที่แสดงการกระจาย 
  ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดรายวิชาเลือก  
  ทั้งนี้ ให้ปรับความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองให้สอดคล้องกับรายวิชา 
  ที่เป็นรายวิชาปฏิบัติการ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอสภาวิชาการ 
                          พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จากนางกุมุทินี 
วรสุวรรณ เป็น Mr. Minh Nhat Tran Viet เนื่องจาก นางกุมุทินี วรสุวรรณ ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลกัสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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 

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

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับสาขาวิชาการติดต่อสื่อสารของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๑ Mr. Minh Nhat Tran Viet 

๒. เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
   ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้  
 ล าดับที ่๑ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วารี เนื่องจ านงค์ เป็น  
  รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์  
  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วารี เนื่องจ านงค์  
  เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที ่๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข เป็น  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ เนื่องจากปัจจุบัน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอลาออกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่ 
 ล าดับที ่๗ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง ตัดออกจากการเป็น 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก ต้องการท าเอกสารค าสอน 
  เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑   รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ 
  ล าดับที่ ๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ สุกใส 
  ล าดับที่ ๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย 
  ล าดับที่ ๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ 
  ล าดับที่ ๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา ผ่องใส 
  ล าดับที่ ๖   ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา 
  ล าดับที่ ๗   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกด เทศศรี 
  ล าดับที่ ๘   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง 
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  ล าดับที่ ๙   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณ ีจงอร่ามเรือง 
  ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ 
  ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค 
     ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 
     ล าดับที่ ๑๓ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บ ารุง 
     ล าดับที่ ๑๔ ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย 
        ล าดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ 
     ล าดับที่ ๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ 
     ล าดับที่ ๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย 
     ล าดับที่ ๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง 
     ล าดับที่ ๑๙ ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 
     ล าดับที่ ๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์  
        ล าดับที่ ๒๑ ดร.อนันต์ อธิพรชัย 
     ล าดับที่ ๒๒ ดร.อภิญญา นวคุณ 
     ล าดับที่ ๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน 
     ล าดับที่ ๒๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 
     ล าดับที่ ๒๕ ดร.เอกพงษ ์สุวัฒนมาลา 
     ล าดับที่ ๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
     ล าดับที่ ๒๗ ดร.ชุลีพร พุฒนวล 
     ล าดับที่ ๒๘ ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข 
        ล าดับที่ ๒๙ ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
   ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  
    ปิลันธนภาคย์ ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ มีงานด้านภารกิจอ่ืน 
 

    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร 
  ล าดับที่ ๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า 
  ล าดับที่ ๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง 
  ล าดับที่ ๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา ไกรรักษ์ 
  ล าดับที่ ๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายชล หอมทอง 
  ล าดับที่ ๖   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย ์
  ล าดับที่ ๗   อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง 
  ล าดับที่ ๘   รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 
  ล าดับที ่๙   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ 
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  ล าดับที่ ๑๐ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง 
  ล าดับที่ ๑๑ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ 
     ล าดับที่ ๑๒ อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
                    ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
 
 



- ๑๒ - 
 

   ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ขอปรับเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๖ ดร.ลี  ศาสนพิทักษ์  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  ศรีมงคล 
  ล าดับที่ ๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เนียมวงษ์ 
  ล าดับที่ ๓   ดร.ชาติไทย  ไทยประยูร 
  ล าดับที่ ๔   อาจารย์พรทิพย์  เกษมพิณ 
  ล าดับที่ ๕   ดร.จุฑารัตน์  คงสอน 
  ล าดับที ่๖   ดร.ลี  ศาสนพิทักษ์ 
  ล าดับที่ ๗   ดร.ดวงกมล  ผลเต็ม 
  ล าดับที่ ๘   ดร.รักพร  ดอกจันทร์ 
  ล าดับที่ ๙   ดร.สมคิด  อินเทพ 
  ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
  ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธินี  เลิศประไพ 
     ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์ 
     ล าดับที่ ๑๓ ดร.อรรณพ  แก้วขาว 
     ล าดับที่ ๑๔ ดร.อารยา  วิวัฒน์วานิช 
        ล าดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ ์ ชัยวร 
     ล าดับที่ ๑๖ ดร.เดชชาติ  สามารถ 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสตูรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ การรับรองมติที่ประชุมบริหารวิชาการ ส าหรับวาระท่ีไม่มีประเด็นหรือ 
  ข้อสังเกต เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ  
 

  ประธานขอหารือวาระที่มีมติเห็นชอบ และไม่มีประเด็นการแก้ไข หรือแก้ไข
เล็กน้อย โดยให้คณะกรรมการรับรองมติดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่เสนอวาระในที่ประชุมบริหาร
วิชาการ  เพ่ือเสนอสภาวิชาการต่อไป   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  เห็นชอบการรับรองมติท่ีประชุมบริหารวิชาการ ส าหรับวาระท่ีไม่มีประเด็นหรือ 
  ข้อสังเกต เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ  
 

 ๕.๒ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์หารือ เกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ  
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท ส่วนงานใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  มอบฝ่ายเลขนุการหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือก าหนดแนวทางต่อไป 
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  ๕.๓  การศึกษาแบบ Online 
 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ขอหารือเรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/
๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาแบบ Online โดย
องค์ประกอบของกรรมการจะต้องประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนงานจากทุกส่วนงาน ผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ ผู้แทนจาก EEC และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  มอบฝ่ายเลขานุการศึกษาประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาแบบ Online 
 
 ๕.๔ แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล แจ้งเรื่องก าหนดการไหว้ครูในระดับ
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 
๐๓๔๖/๒๕๖๒ เรื่อง ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพายังไม่มีองค์การนิสิต ท าให้ไมส่ามารถจัดกิจกรรมวันไหว้ครูตาม
ก าหนดการดังกล่าวได ้จึงของดการจัดวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยบูรพา และก าหนดให้วันพฤหัสบดีที ่๑๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาท าบันทึกแจ้งให้ส่วนงาน 
 ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 ๕.๕ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๔๐    น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
            นักวชิาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ          นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)   (รองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล  จริตควร)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


