
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
วันอังคารที ่๘ มีนาคม 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.วรรณภา ลือกิตินันท  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๓. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอยชนก ปทุมานนท (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๖. อาจารยวริษา กันบัวลา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๗. นายแพทย ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๘. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 



- ๒ - 
 

 ๑๕. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๑. ดร.อุมาพร พลายระหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๔. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๖. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ 
 ๓๐. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. เภสัชกรหญิงณัฏฐิณ ีธีรกุลกิตติพงศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
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 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยวรรณภา อุดมผล    คณะการจัดการและ 
         การทองเที่ยว 
 ๒. ดร.สุวิภา อินตะเขียว    คณะการแพทยแผนไทย 
         อภัยภูเบศร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. ดร.เอกลักษณ ณัถฤทธิ์    คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๕. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๖. ดร.ลัญจกร สัตยสงวน    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๗. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๘. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๙. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที ่๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ (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 
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นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรทีผ่านการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก  
สป.อว. แลว จํานวน ๒๐๖ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๘๐ ๓๒ ๑๒ ๑๒๔ 
๒๕๖๐ ๔ ๑๑ ๖ ๒๑ 
๒๕๖๑ ๔ ๙ ๓ ๑๖ 
๒๕๖๒ ๑๓ ๓ ๑ ๑๗ 
๒๕๖๓ ๑ ๒ - ๓ 
๒๕๖๔ ๑๙ ๒ ๔ ๒๕ 
รวม ๑๒๑ ๕๙ ๒๖ ๒๐๖ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๖ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๘ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๒๕ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๙๔ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๔๓ หลักสูตร โดยแบงเปน 
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๐ - ๒ - ๒ 
๒๕๖๑ - ๗ ๗ ๑๔ 
๒๕๖๒ ๑ ๓ ๓ ๗ 
๒๕๖๓ ๓ ๓ ๓ ๙ 
๒๕๖๔ ๖๙ ๒๔ ๑๐ ๑๐๓ 
๒๕๖๕ ๓ ๔ - ๗ 
รวม ๗๖ ๔๓ ๒๔ ๑๔๓ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทีย่ังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร 
ป ๒๕๖๔ ได ยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

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 ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่หลักสูตรยัง 
มีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลงัจากนั้นฝายวชิาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มหีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะดนตรีและการแสดง 
๒. คณะพยาบาลศาสตร 
๓. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๖. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๗. คณะโลจิสติกส 
๘. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๙. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การเปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙ ไดกําหนดให 
สถาบันอุดมศึกษาหรือสวนงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาได โดยใหถือวาการจัดการศึกษานั้น เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อแกไข 
ขอจํากดัในการพัฒนาและยกระดับกําลังคนดานอุดมศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ 
กลุมผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพื่อใหการผลิตกําลังคนใหตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน นั้น 
 ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
จึงไดเปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษามี 
ความประสงคจะขอรับการสนับสนุนการดําเนินการในเรื่องดังกลาว สามารถยื่นขอเสนอการจัดการศึกษา 
ที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดใหความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหลงนามในประกาศ  
ก.พ.อ. เรื่อง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และไดสงประกาศ  
ก.พ.อ. ฉบับดังกลาวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพื่อใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายตอไป 
  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนวา  
บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๙  
ตอนพิเศษ ๔ ง วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวนโหลดประกาศ ก.พ.อ.  
ฉบับดังกลาว พรอมทั้งเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ไดที่เว็บไซตของกองสงเสริมและพัฒนาทุนทางปญญา  
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือที่ http://basd.mhesi.go.th  
ในหัวขอประกาศตาง ๆ  
  อยางไรก็ดี ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ไดมีมติเห็นชอบใหสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนําประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง 
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใชบังคับแกการยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยอนุโลม  
ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวแตความประสงคของผูยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
(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  
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จึงขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE ทางเว็บไซต  
https://cwie.mua.go.th และดําเนินการ ดังนี้ 
 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 ๘๘ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๖๘ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

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

ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/สถาบัน) 

ชื่อรายวิชาที่จัดทํา 
MOOC 

อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๗ ก.พ. ๖๕ คณะศึกษาศาสตร การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
ระดับ B2 

ผศ.ดร.เกษมสันต  พานิชเจรญิ 
ดร.เขมญา  คินิมาน 

 
 ๒. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา สรุปรายวิชา BUU  
MOOC ที่ไดแจงเสนอขอผลิตรายวิชา ดังนี้ 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔  
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕  
เปา ๖๐ รายวิชา 

 
เสนอผลิต เผยแพร เสนอผลิต เผยแพร 

๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว ๑ - - - 
๒ คณะพยาบาลศาสตร - - ๑ - 
๓ คณะแพทยศาสตร - - ๑* - 
๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร - - - - 
๕ คณะเภสัชศาสตร - - - - 
๖ คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร - - - - 
๗ คณะโลจสิติกส - - - - 
๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ - - ๑ - 
๙ คณะวิทยาศาสตร - - - - 

๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา - - - - 
๑๑ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร - - - - 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๒ - ๑ - 
๑๕ คณะสหเวชศาสตร ๑ - - - 
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร - - ๑ - 
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ - - - 
๑๘ คณะศลิปกรรมศาสตร - - - - 
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑ ๑ - - 
๒๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา - - - - 
๒๑ คณะอัญมณ ี ๑ - - - 
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - - - 
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง - - - - 
๒๔ ประธานโครงการจดัตั้งคณะพาณชิยศาสตรและ

บริหารธรุกิจ 
๑ - - - 

๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑* - - - 



- ๑๐ - 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔  
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕  
เปา ๖๐ รายวิชา 

 
เสนอผลิต เผยแพร เสนอผลิต เผยแพร 

๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑ - - 
๒๗ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร - - - - 
๒๘ สถาบันภาษา ๓ ๓ - - 

รวม ๑๗ ๗ ๔ ๐ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
 
 ๓. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา จะดําเนินการจัดโครงการเพื่อสงเสริม 
การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจะมีการจัด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดีทัศน (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ รุนที่ ๒ ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รับจํานวน ๓๐ ทาน) คณาจารยที่สนใจเขารวมโครงการสามารถสมัครไดท่ี  
ttps://forms.gle/vGRobQi63c67gbRH7 ภายในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ผูเขารวมโครงการจะตอง 
เตรียม Script แนะนํารายวิชาสั้นๆ โดยดูตัวอยางไดที่ shorturl.at/fDI17 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
เขารวมโครงการฯ ที่กองบริการการศึกษา โทรศัพทภายใน ๒๗๑๐ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ สถิติการรับเขาศึกษา TCAS รอบ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๑๗ โครงการ และ  
ทปอ. ไดกําหนดใหผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ ๑ ระหวางวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยมีจํานวนตามรายละเอียดดังนี ้
 - จํานวนผูสมัคร ๕,๔๕๔ คน 
 - จํานวนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จํานวน ๒,๕๓๑ คน 
 - จํานวนผูเขารับการสอบสัมภาษณ จํานวน ๒,๒๘๙ คน 
 - จํานวนผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House จํานวน ๒,๒๕๑ คน 
 - จํานวนผูยืนยันสิทธิ์ Clearing House จํานวน ๑,๔๖๙ คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๑ - 
 

วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
  ๓.๑.๑ การขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย 
   ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  
   สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และของดรับนิสิต  
   ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

 ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนสถาบันความรวมมือ 
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตกับคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
ไดมีพระราชบัญญัติของสถาบัน และมีนโยบายจะเปดหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตของสถาบันเอง  
ประกอบกับมติในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเรื่องการดําเนินการงดรับนิสิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทย และ 
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการแจงงดรับนิสิตหลังจากการรับนิสิตในปการศึกษา ๒๕๖๔  
เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวาควรดําเนินการงดรับนิสิตและ 
ปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขตอไป เนื่องจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีใบประกอบ 
วิชาชีพการแพทยแผนไทย ในภาพรวม ครบทั้ง ๔ ดาน และภายในปการศึกษา ๒๕๖๙ อาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรทุกคนตองมีใบประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ครบทั้ง ๔ ดาน ซึ่งอาจารยของ 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร สวนใหญมีใบประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต และ 
มีใบประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ไมครบทั้ง ๔ ดาน 
 ในการนี้คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จึงขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)  
หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรการแพทย 
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก อาจารยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ  
เปน ดร.กชนิภา สุทธิบุตร ดังนี้ 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

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

 
 ทั้งนี้ ขออนุมัติงดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป  
โดยหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปจจุบันม ี
นิสิตคงเหลือ จํานวน ๑๓๙ คน และจะปดหลักสูตรสมบูรณเมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
 

คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

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

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลง 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  
 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และของดรับนิสิต  
 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย 
  ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และของดรับนิสิต  
  ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป โดยมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติม 
  เหตุผลใหมีความชัดเจนมากข้ึน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยตัดอาจารย 
ประจําหลักสูตรในลําดับที่ ๖ รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย ออก เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร. 
วีรพงศ วุฒิพันธุชัย เกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๓ - 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๑๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะการจัดการและการทองเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ  
ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๔ จาก อาจารยวรภพ  
วิวัฒนวานิช เปน ดร.ธนพล อินประเสริฐกุล เนื่องจาก อาจารยวรภพ วิวัฒนวานิช ยายไปเปนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนา อังคนุรักษพันธุ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.จิตรลดา ปนทอง 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยวรรณภา อุดมผล 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ธนพล อินประเสริฐกุล 
  ลําดับที่ ๕ ดร.สานนท อนันทานนท 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยกิตติภัทท ปรีดาธรรม 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐกานต พฤกษสรนันทน 



- ๑๔ - 
 

  ลําดับที่ ๙ ดร.ธินิกานต สังขสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๑๐ อาจารยชานน ชลวัฒนะ 
  ลําดับที่ ๑๑ อาจารยดวงกมล นีรพัฒนกุล 
  ลําดับที่ ๑๒ อาจารยจัญจลา ศิวะมาศ 
  ลําดับที่ ๑๓ ดร.ปนัดดา จั่นเพชร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๑๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ 
 บริการ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๒ จาก ดร.เมทินา อิสริยานนท เปน อาจารยพงศธร  
แกวมณ ีเนื่องจาก ดร.เมทินา อิสริยานนท จะยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 



- ๑๕ - 
 

  ลําดับที่ ๑ ดร.ธีระพงษ ภูริปาณิก 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยพงศธร แกวมณี 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยปาริฉัตร ปองโลห 
  ลําดับที่ ๔ ดร.เอกลักษณ ณัถฤทธิ์ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.นพวรรณ พึ่งพา 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยศิกัญญา อยูเมือง 
  ลําดับที่ ๗ อาจารยชยาภรณ จตุรพรประสิทธิ์ 
  ลําดับที่ ๘ ดร.เมทินา อิสริยานนท 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๑๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีขอสังเกต 
  ใหหลักสูตรติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๕ ดร.นพวรรณ พึ่งพา ซึ่งเปน 
  การนําเสนอในการประชุมวิชาการที่จะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑประกาศ  
  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๖ - 
 

๔.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรุษา  
ศริิวริษกุล เปน ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล จะยายไปเปน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ดร.ลัญจกร สัตยสงวน 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยภัญนภัส พฤกษากิจ 
  ลําดับที่ ๓ ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย 
  ลําดับที่ ๔ ดร.วชิราภรณ ศรพีุทธ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยณมน ศรหิรัญ 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยกุลวดี เนื่องแสง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๑๐๖๔ ลงวนัที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี โดยคณะกรรมการฯ มขีอสังเกตใหหลักสูตรติดตามผลงานทางวิชาการ 
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  ของอาจารยลําดับที่ ๑ ดร.ลัญจกร สัตยสงวน ลําดับที่ ๔ ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ  
  ลําดับที่ ๕ อาจารยณมน ศรหิรัญ และลําดับที่ ๖ อาจารยกุลวดี เนื่องแสง ซึ่งเปนการ 
  นําเสนอในการประชุมวิชาการที่จะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑประกาศ  
  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ แนวปฏิบัติในการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course เพื่อสะสมในระบบ 
   คลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 การจัดการศึกษาเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต เปนการจดัการศึกษาที่เนนสมรรถนะ  
มีวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ทักษะความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอยางที่ตอบสนอง 
ความตองการเฉพาะ มีผลการเรียนรูที่ชัดเจน มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทํางาน เสริมสราง 
สมรรถภาพของคนวัยทํางานและอาชีพ ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนที่ได 
จากการศึกษาในระบบ และนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณของบุคคล มาเก็บสะสมไว 
ในธนาคารหนวยกิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา  
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยกําหนดใหมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมแตละรุนไมเกิน 1 ป  
ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
Platform 1: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ เพื่อใหการ 
ดําเนินการหลักสูตรธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ 
อยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น เพื่อใหการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course เพื่อสะสมในระบบ 
คลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการจึงไดจัดทํา 
แนวปฏิบัติในการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course  
 เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course เพื่อสะสมในระบบ 
  คลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  ขอใหกําหนดรหัสแบบฟอรมเพื่อความชัดเจน 
  ๑.๒  ขอใหพิจารณาปรับขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษาระบบ 
    คลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับแนวปฏบิัติ 
  ๑.๓  ขอใหพิจารณาปรับขอความในขอ ๕ เพื่อแสดงถึงการไมตองดําเนินการตามขอ ๒ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เมื่อปรับแกแลวประกาศใหสวนงานทราบตอไป 
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วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ หารือแนวปฏิบัติในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยบูรพาภายใตสถานการณ 
  การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในภาคฤดูรอน  
  ปการศึกษา ๒๕๖๔ และภาคเรียนตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่ปรากฏวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในประเทศไทยดีขึ้นเปนลําดับ การติดเชื้ออยูในระดับที่ควบคุมได เปนระยะเวลาพอสมควร และมีแนวโนมที่ 
รัฐบาลจะประกาศใหการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เปนโรคประจําถิ่น ดังนั้น  
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยังคงเปนไปตามมาตรการการเฝาระวังการ 
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  
ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยบูรพา  
จึงขอหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๔ และภาคเรียนตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศใหบุคลากรมาปฏิบัติงานในที่ตั้ง ๑๐๐%  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง (on-site) ใหดําเนินการตามมาตรการและ 
  แนวปฏิบัติการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ 
  ใหมีการสุมตรวจ ATK อยางตอเนื่อง 
 ๓. การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๔ และภาคเรียนตน  
  ปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง (on-site) ยกเวน รายวิชาทีม่ี 
  จํานวนนิสิตตอกลุมเกิน ๑๒๐ คน ขึ้นไป และรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่มนีิสิตจาก 
  หลายสาขาวิชามาเรียนรวมกัน ใหพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  
  สําหรับวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแกว ใหจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง  
  (on-site) ได เนื่องจากมจีํานวนนิสิตไมหนาแนน 
 ๔. การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตใหพิจารณาตามความเหมาะสม โดยใหดําเนินการ 
  ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (COVID-19) 
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 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน 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. 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


