
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การประชุมออนไลนผานระบบ Google Hangouts Meet และ 
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอยชนก ปทุมานนท (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ กมลวรรณสิทธิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๖. แพทยหญิงศิริญญา ปญญา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๗. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร   
 ๘. ดร.สุตราภรณ ตันตินีรนาถ    (แทน) กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดคีณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๓. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๔. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
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 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๖. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๙. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๑. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณ ีพิมาพันธุศรี  กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๒. เภสัชกรหญิงณัฏฐิณ ีธีรกุลกิตติพงศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ศรีจําปา  กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
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 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๘. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๒. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓. ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารยเอกรัฐ คําเจริญ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยทุธ กาฬกาญจน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๖. ดร.คมกฤษ วงศทิมนอย    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๗. อาจารยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ   คณะการแพทยแผนไทย 
         อภัยภูเบศร 
 ๘. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร (มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘)  
  ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม (มคอ. ๒) หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. ๒)  
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
เพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ 
นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
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 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  
 

 ตามที่มหาวทิยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรทีผ่านการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก  
สป.อว. แลว จํานวน ๑๘๔ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๘๐ ๓๑ ๑๓ ๑๒๔ 
๒๕๖๐ ๒ ๑๑ ๕ ๑๘ 
๒๕๖๑ ๔ ๖ ๑ ๑๑ 
๒๕๖๒ ๑๓ ๒ ๑ ๑๖ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
๒๕๖๔ ๑๒ ๑ ๑ ๑๔ 
รวม ๑๑๒ ๕๑ ๒๑ ๑๘๔ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๕ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๑๓ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๑ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๑๒๘ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๕๗ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๐ ๒ ๒ ๑ ๕ 
๒๕๖๑ - ๑๐ ๙ ๑๙ 
๒๕๖๒ ๑ ๔ ๓ ๘ 
๒๕๖๓ ๓ ๕ ๓ ๑๑ 
๒๕๖๔ ๗๘ ๒๓ ๑๑ ๑๑๒ 
๒๕๖๕ ๑ - - ๑ 
รวม ๘๕ ๔๔ ๒๘ ๑๕๗ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทีย่ังไมรับทราบ สวนหลักสตูรป ๒๕๖๔ ทานสามารถ 
กรอกขอมูลหลักสูตรไดยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) นั้น ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงานตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑  
(การกํากับมาตรฐาน) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใหแจงประธานหลักสูตรเขาไปตรวจสอบหลักสูตรและ 
ประมวลผลหลักสูตร หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตรขึ้นสถานะ “ไมผาน” ใหทานแจงประธานหลักสูตร 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและปรับแกรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรในระบบ TQF ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยรายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเลมหลักสูตร  
(มคอ.๒) หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย รายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเอกสาร สมอ.๐๘ ฉบับ 
ลาสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนงานจะตองกํากับและติดตามใหคณาจารยบันทึกขอมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
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ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ทั้งนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอยและ 
ครบถวนภายในวันศุกรที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มหีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะดนตรีและการแสดง 
๒. คณะพยาบาลศาสตร 
๓. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๖. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๗. คณะศึกษาศาสตร 
๘. คณะสหเวชศาสตร 
๙. คณะเภสัชศาสตร 
๑๐. คณะโลจิสติกส 
๑๑. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๑๒. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 เพื่อใหหลักเกณฑการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย เปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศใหมีความหลากหลาย 
เพิ่มขึ้น สอดคลองกับความหลากหลายของศาสตรทั้งปวง รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารยไดนําความรู 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือสังคม โดยเนน 
การนําไปใชจริงที่สามารถประเมินผลลัพธและผลกระทบที่เกิดข้ึนได ตลอดจนเรงรัดใหสถาบันอุดมศึกษาไทย 
กาวสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
ก.พ.อ. จึงไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ หลักสูตร/ สาขาวิชาที่ใหกูยืม ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

  ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนฯ  
มีวัตถุประสงคใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ๔ ลักษณะ ไดแก (๑) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือ 
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (๒) เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา 
ที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
(๓) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุน 
มุงสงเสริมเปนพิเศษ (๔) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ  
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการที่สถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔ (๑) (ข) กําหนดใหสถานศึกษาที่จะ 
เขารวมดําเนินงานกับกองทุนฯ ตองเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพโดยหลักสูตร/สาขาวิชา 
ที่เปดการเรียนการสอนที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกูยืมเงินกองทุนได ตองไดมาตรฐานตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งในระดับอุดมศึกษาตองไดมาตรฐานตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกําหนด นั้น 
  กองทุนฯ ขอเรียนวา หลักสูตร/ สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่จะใหกูยืม  
ในปการศึกษา ๒๕๖๕ ตองเปนหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสตูรระดับอุดมศึกษาแลว รวมถึงหลักสูตร/ สาขาวิชานั้นตองเปนไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรและ 
ผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพสถานศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษารายงานผานระบบ “CHE QA Online” จากสํานักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม)  
ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรตองผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก 
หนวยงานตนสังกัด กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ สรุปการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CWIE 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดทําระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อเปนแพลตฟอรมกลางที่รวบรวมขอมูลและ 
จัดเก็บผลการดําเนินงาน CWIE แบบครบวงจร (One Stop Service) ที่หนวยงานสามารถเขาไปใชประโยชน 
รวมกันได ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 สป.อว. ขอเรียนใหทราบวาในระบบฐานขอมูล CWIE จําเปนตองมีการบันทึกขอมูล 
พื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาและขอมูลหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ดังนั้น  
เพื่อใหการบันทึกขอมูลดังกลาวมีความถูกตองครบถวนและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE ทางเว็บไซต  
https://cwie.mua.go.th และดําเนินการ ดังนี้ 
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 ๑. หากพบวาขอมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในระบบฐานขอมูล CWIE  
ไมถูกตอง และตองการแกไข/ เพิ่มเติมขอมูล ขอใหแจงไปยังศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกส info@mhesi.go.th  
 ๒. หากพบวาขอมูลหลักสูตรในระบบฐานขอมูล CWIE ไมถูกตอง หรือยังไมมีขอมูล 
หลักสูตรในระบบฐานขอมูล ขอไดโปรดแจงแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวตามแบบฟอรมที่สงมาดวย และ 
สงใหสํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cwie.mhesi@gmail.com  
 ๓. ทําการเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่แสดงรายละเอียดของแตละหลักสูตรเพื่อแสดงวา 
หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตร CWIE หรือไม 
 ทั้งนี้ แตละสวนงานไดดําเนินการบันทึกขอมูลแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลักสูตรป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บันทึกขอมูลจํานวน ๑๕๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๑ หลักสูตร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๘๑หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๖๓ หลักสูตร  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ การอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE และหลักสูตรผูปฏิบัติงาน  
  CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
 

 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  
รวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE และผูปฏิบัติงาน  
CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ โดยสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการภาคตะวันออก  
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวในวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ผานระบบ Zoom Cloud Meeting นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาสงผูเขารวมการอบรมฯ รายชื่อตาม 
เอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ในระบบเปด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหมกีารพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ  
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Program 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งเปาผลสัมฤทธิ์  
BUU MOOC จํานวน ๖๐ รายวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานพัฒนารายวิชา 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก 
การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ ในเครือขายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออก กองบริการการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. รายวิชาและสวนงานที่แจงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC เพิ่มเติม 
 

ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/ 
วิทยาลัย/ สํานัก/ สถาบัน) 

ชื่อรายวิชาที่จัดทํา 
MOOC 

อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๙ ธ.ค. ๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ การออกแบบสื่อและ 
การนําเสนอ 

อ.จรรยา อนปนส 
ผศ.ดร.สภุาวดี ศรคีําด ี

๒ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ คณะพยาบาลศาสตร การดูแลโดยยึดผูปวยเปน 
ศูนยกลาง: กุญแจสู 
การปฏิบัติการพยาบาลที ่
คํานึงถึงความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร 
อ.วริษา กันบัวลา 
รศ.ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร 
ผศ.ดร.สหัทยา รัตนจรณะ 
ผศ.ณชนก เอียดสุย 
ดร.สาวิตรี หลักทอง 
ดร.วะนดิา นอยมนตร ี
อ.ตระกลูวงศ ฦาชา 
อ.รอ.หญิง นาตยา แสงใส 

 
 ๒. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มสีวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๑๖ สวนงาน และที่ยงัไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๒ สวนงาน ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงาน/ คณาจารยที่อยูระหวางการดําเนินการผลิตรายวิชา BUU MOOC แตยังไมไดแจงขอเสนอการผลิต 
รายวิชา BUU MOOC ขอใหดําเนินการแจงมายังกองบริการการศึกษาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด 
เอกสาร และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดที่ http://service.buu.ac.th/index.php/buu-mooc-forms/ 
 รายช่ือสวนงานที่ยังไมแจงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC 

๑) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
๒) คณะเภสัชศาสตร 
๓) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๔) คณะโลจิสติกส 
๕) คณะวิทยาศาสตร 
๖) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
๗) คณะวิศวกรรมศาสตร 
๘) คณะศิลปกรรมศาสตร 
๙) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
๑๐) คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๑) คณะดนตรีและการแสดง 



- ๑๐ - 
 

๑๒) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๓. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา จะจัดโครงการเพ่ือสงเสริมการพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการอบรมในรุนที่ ๒  
ในหัวขอการผลิตสื่อวีดีทัศน (Video Production) มกีําหนดจัดโครงการฯ ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
คณาจารยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเขารวมโครงการฯ ที่กองบริการการศึกษา  
โทรศัพทภายใน ๒๗๑๐ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๑.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกวเสนอการปรับปรุง 
แกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑.  ขอปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนวิทยาศาสตร  
จํานวน ๔ วิชา เพื่อใหเกิดความเฉพาะเจาะจงของศาสตรทางเคมีเพื่อนิสิตเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 



- ๑๑ - 
 

   ๑) รายวชิา ๗๖๑๑๐๒๖๔ เคมีพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๑๑๐๒๖๔ เคมีพื้นฐาน  
(Fundamental Chemistry) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

๗๖๑๑๐๒๖๔ เคมีพื้นฐานสําหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(Fundamental Chemistry for 
Agricultural Technology) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานเบื้องตนเคมีที่สาํคัญ โครงสรางอะตอม และสมบตัิธาตุ 
พันธะเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ แกส ของเหลวและสารละลาย 
สมดลุเคมี กรด-เบส และเคมไีฟฟา 

พื้นฐานเบื้องตนเคมีที่สาํคัญสําหรบัเทคโนโลยีทางการเกษตร 
โครงสรางอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปรมิาณสาร
สัมพันธ แกส ของเหลวและสารละลาย สมดลุเคมี กรด-เบส 
เคมีไฟฟา และหัวขอสําคัญทางเคมีการเกษตร 

Essential basic knowledge of chemistry, atomic 
structure and properties of matter, chemical bonds, 
stoichiometry, gases, liquids and solution, chemical 
equilibrium, acid-base and electrochemistry 

Essential basic knowledge of chemistry for 
agricultural technology, atomic structure and 
properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, 
gases, liquids and solution, chemical equilibrium, 
acid-base electrochemistry and importance topic for 
agricultural chemistry 

 
   ๒) รายวิชา ๗๖๑๑๐๓๖๔ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ๑ (๐-๓-๑) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๑๑๐๓๖๔ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  
(Fundamental Chemistry 
Laboratory) 

๑  
(๐-๓-๑) 

๗๖๑๑๐๓๖๔ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสําหรบั
เทคโนโลยีการเกษตร 
(Fundamental Chemistry for 
Agricultural Technology) 

๑  
(๐-๓-๑) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเคมีที่เกีย่วกับพ้ืนฐานเบื้องตนเคมีที่สําคญั โครงสราง
อะตอม และสมบตัิธาตุ พันธะเคม ีปริมาณสารสัมพันธ แกส 
ของเหลวและสารละลาย สมดลุเคมี กรด-เบส และเคมไีฟฟา 

ปฏิบัติการเคมีที่เกีย่วกับพ้ืนฐานเคมีเบื้องตนที่สําคญัสาํหรับ
เทคโนโลยีทางการเกษตร โครงสรางอะตอม และสมบตัิธาตุ 
พันธะเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ แกส ของเหลวและสารละลาย 
สมดลุเคมี กรด-เบส และเคมไีฟฟา 

Chemistry laboratory concerning essential basic 
knowledge of chemistry, atomic structure and 
properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, 
gases, liquids and solution, chemical equilibrium, 
acid-base and electrochemistry 

Chemistry laboratory concerning essential basic 
knowledge of chemistry for agricultural technology, 
atomic structure and properties of matter, chemical 
bonds, stoichiometry, gases, liquids and solution, 
chemical equilibrium, acid-base and electrochemistry 

 



- ๑๒ - 
 

   ๓) รายวิชา ๗๖๑๑๐๗๖๔ เคมีอินทรียเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๑๑๐๗๖๔ เคมีอินทรียเบื้องตน 
(Fundamental Organic 
Chemistry) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

๗๖๑๑๐๗๖๔ เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(Fundamental Organic 
Chemistry for agricultural 
technology) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
โครงสราง การเรียกชื่อ การสังเคราะหและปฏิกิรยิาของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร 
แอลดีไฮด คโีตน เอมีน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ 

โครงสราง การเรียกชื่อ การสังเคราะห ปฏิกิรยิาของ
สารประกอบอินทรีย แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร  
แอลดีไฮด คโีตน เอมีน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ และ
ตัวอยางสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีเกี่ยวของทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

Structure, nomenclature, synthesis and reactions of 
hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, ethers, 
aldehydes, ketones, amines, carboxylic acids and 
derivatives 

Structure, nomenclature, synthesis and reactions of 
organic compounds, alkyl halides, alcohols, ethers, 
aldehydes, ketones, amines, carboxylic acids and 
derivatives, examples of hydrocarbon related to 
agricultural technology 

 
   ๔) รายวิชา ๗๖๑๑๐๘๖๔ ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน ๑ (๐-๓-๑) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๑๑๐๘๖๔ ปฏิบัติการเคมีอินทรยีเบื้องตน 
(Fundamental Organic 
Chemistry Laboratory) 

๑ 
(๐-๓-๑) 

๗๖๑๑๐๘๖๔ ปฏิบัติการเคมีอินทรยีเบื้องตน
สําหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
(Fundamental Organic 
Chemistry Laboratory for 
agricultural technology) 

๑ 
(๐-๓-๑) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเคมีอินทรยีที่เกี่ยวของกับโครงสราง การเรียกชื่อ  
การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน เอมีน  
กรดคารบอก-ซิลิก และอนุพันธ 

ปฏิบัติการเคมีอินทรยีที่เกี่ยวของกับการแยกสารอินทรียทาง
การเกษตรใหบรสิุทธิ์ การตกผลึก การกลั่น การสกัด การแยก
แบบโครมาโตรกราฟกระดาษ การแยกแบบรงคเลขผิวบาง  
การแยกแบบคอลมันโครมาโตรกราฟ และปฏิกริิยาของ
สารประกอบอินทรีย 

Organic chemistry laboratory concerning structure, 
nomenclature, synthesis and reactions of 
hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, ethers, 
aldehydes, ketones, amines, carboxylic acids and 
derivatives 

Organic chemistry laboratory concerning the 
purification of organic compounds from the 
agriculture, crystallization, distillation, extraction, 
paper chromatography, thin layer chromatography, 
column chromatography and reaction of organic 
compounds 



- ๑๓ - 
 

  ๒.  ขอปรับคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก ชุดวิชาที่ ๑๕  
ฟารมอัจฉริยะ จํานวน ๑ วิชา เพื่อใหมีเนื้อหาสอดคลองกับชื่อรายวิชามากขึ้น จากเดิมเนนทฤษฎีและหลักการ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก รายวิชา ๗๖๖๒๐๑๖๔ การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
๓ (๓-๐-๖) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๖๒๐๑๖๔ การสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
(Agricultural Extension and 
Technology Transfer) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

๗๖๖๒๐๑๖๔ การสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
(Agricultural Extension and 
Technology Transfer) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยสีารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจดัการ และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการเกษตร 

หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร บทบาทของการสงเสริม
การเกษตรกับการพัฒนาการเกษตร การวิเคราะหปญหา
การเกษตรเพื่อการวางแผนสงเสรมิแบบยั่งยืน กระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร การจดัการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร 

Theory and principle of information technology, 
information system development, management and 
information technology for agricultural development 

Principles and methods agricultural extension roles 
agricultural extension and agricultural development, 
analysis of agricultural problems for sustainable 
extension planning, farmer's innovation acceptance 
process, principles and methods of agricultural 
technology transfer, management and information 
technology for agricultural development 

 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 นวัตกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว 
 



- ๑๔ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  
  ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยตัดชื่อในลําดับที่ ๒  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ยิ้มศิริ ออก เนื่องจากมีการบรรจุอาจารยประจําใหมหลายตําแหนง ซึ่งมีคุณวุฒิ 
สอดคลองกับการเรียนการสอนในหลักสูตร แตยังขาดประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร จึงใหผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ยิม้ศิริ ซึ่งเปนอาจารยผูมีความรู  
ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ไปชวยทําหนาที่เปนอาจารยพี่เลี้ยงในการทํางานของหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะชวยใหอาจารยใหม 
มีความรูและความเขาใจในการทํางาน เปนการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรใหอาจารยใหมไดรับผิดชอบ 
และรวมกันพัฒนาหลักสูตร ใหเกิดผลลัพธตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง 
  ลําดับที่ ๓ ดร.อมรชัย ใจยงค 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ปติ  โรจนวรรณสินธุ 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรพงษ อาสนจินดา 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวรางค รัตนานิคม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 



- ๑๕ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในลําดับที่ ๖  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพล ชมแสง เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุไดรับอาจารยที่โอนยายมาประจํา 
ในหลักสูตรเพิ่ม คณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุจึงไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร จํานวน ๑ ตําแหนง โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานและมาตรฐานของหลักสูตร (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 



- ๑๖ - 
 

๔.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกวเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยตัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรามัย ฝางกระโทก ออก  
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรามัย ฝางกระโทก ลาออกตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร เจริญพันธ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ กมลวรรณสิทธิ์ 
  ลําดับที่ ๔ ดร.เอกรัฐ คําเจริญ 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรยศ แซลิ้ม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตาม
เกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 



- ๑๗ - 
 

 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ การขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย 
   ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต 
   สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตภาคการศึกษาตน 
   ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

 ตามทีส่ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนสถาบันความรวมมือ 
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตไดมีพระราชบัญญัติของสถาบัน และ 
สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายจะเปดหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตของสถาบันเอง ประกอบกับมติ 
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี ๓.๒ ในเรื่องการดําเนินการงดรับนิสิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ไดมอบหมายให 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการแจงงดรับนิสิตหลังจากการรับนิสิตในปการศึกษา ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นลง  
เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการปรับแผนมหาวิทยาลัยตอไป นั้น 
 ในการนี้คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จึงขอเสนอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)  
และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย 
แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๔ คน ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕  
เปนตนไป โดยหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
ปจจุบันมนีิสิตคงเหลือ จํานวน ๑๔๐ คน และจะปดหลักสูตรทันทีเมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา  
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม 
๑. อาจารยพรรณภัทร อินทฤทธิ์ ๑. อาจารยพรรณภัทร อินทฤทธิ์ 
๒. อาจารยชุลีกร ขวัญชัยนนท ๒. อาจารยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ 
๓. อาจารยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ ๓. อาจารยอัจฉราวรรณ ยิ้มยัง 
๔. อาจารยอัจฉราวรรณ ยิ้มยัง ๔. อาจารยลัดดา เชาวศิลป 
๕. อาจารยลัดดา เชาวศิลป  

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และ 
 ขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตร 
 การแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 



- ๑๘ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรทบทวนการขออนุโลมปรับลด 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีนิสิตคงเหลือ 
  จํานวนมาก ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑการกําหนดสัดสวนอาจารยตอนิสิต จึงขอใหเพิ่ม 
  อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเพื่อใหสัดสวนอาจารยตอนิสิตเปนไป 
  ตามเกณฑ  
 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๓.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง  
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ “ขอ ๙ โครงสรางหลักสูตร ขอ ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือ 
เทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ที่สามารถวัด 
มาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ 
เปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี 
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น 
 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝายวิชาการ จึงจัดทํา  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับ 
 ปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะใหปรับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
  การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอ ๗ (๑) การยกเวนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมควรระบุ 
   จํานวนหนวยกิต เพื่อใหเกิดความยืดหยุนหากมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหมวด 
   วิชาศึกษาทั่วไปในภายหลัง 
  ๑.๒ ขอ ๗ (๒) การยกเวนผลการเรียนหมวดวิชาเลือกเสรีไมควรระบุจํานวนหนวยกิต 
   เนื่องจากโครงสรางตามเกณฑกําหนดวา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ผูเรียนอาจเรียน 
   หมวดวิชาเลือกเสรีมาแลวมากกวา ๖ หนวยกิต 
  ๑.๓ ขอ ๘ การเทียบโอนหนวยกิตผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะใหพิจารณาทบทวน 
   การยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 



- ๑๙ - 
 

 ๒. มอบฝายวิชาการปรับแก (ราง) ประกาศฯ โดยศึกษาขอมูลจากสถาบันอ่ืนประกอบ 
  กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 

(นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


