
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอยชนก ปทุมานนท (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารยวริษา กันบัวลา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๕. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๖. เภสัชกรหญิง ดร.พุทธิพร คงแกว   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๗. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๘. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุวงษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๑. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๒. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน)กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๔. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
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 ๑๕. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๖. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๑๗. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๘. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๐. ดร.สิรินารี เงินเจริญ    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๒๑. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๓. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๘. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๒. อาจารยคอลิด มิดํา     คณะดนตรีและการแสดง 
 ๓. ดร.ดํารัส ออนเฉวียง    คณะศึกษาศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยพิมพประไพ สนิทวงศ ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. ดร.อุมาพร พลายระหาร    คณะอัญมณี 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรือ่งกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม 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 
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 ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 ๑๗๔ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ ๔ ๑๕ ๘ ๒๗ 
๒๕๖๒ ๑๔ ๖ ๔ ๒๔ 
๒๕๖๓ ๔ ๔ ๒ ๑๐ 
๒๕๖๔ ๗๙ ๒๑ ๑๐ ๑๑๐ 
๒๕๖๕ ๓ - - ๓ 
รวม ๑๐๔ ๔๖ ๒๔ ๑๗๔ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๓ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๕ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๓ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๒๔ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๔๕ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ - ๑ ๒ ๓ 
๒๕๖๒ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๓ - ๑ ๑ ๒ 
๒๕๖๔ ๑๐ ๙ ๔ ๒๓ 
๒๕๖๕ ๗ ๗ ๒ ๑๖ 
รวม ๑๗ ๑๘ ๑๐ ๔๕ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



- ๕ - 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ทีย่ังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร 
ป ๒๕๖๕ ได ยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี ๑ (การกํากับมาตรฐาน) นั้น ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงานตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑  
(การกํากับมาตรฐาน) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 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 
ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ในการนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอย 
และครบถวนภายในวันศุกรที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่ 
หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีหลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๕. คณะศึกษาศาสตร 
๖. วิทยาลัยนานาชาต ิ
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
  จํานวน ๔ ฉบับ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และอาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ แหงกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (นัดพิเศษ)  
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีมติออกประกาศไว ๔ ฉบับ ดังตอไปนี้ 
 ๑) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธการเรียนรู 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ในระบบเปด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหมีการพัฒนา 
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. 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 ๑ 
๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร - - - - 
๕ คณะเภสัชศาสตร - - - - 
๖ คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร - - - - 
๗ คณะโลจสิติกส - - - - 
๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ - - ๑ ๑ 
๙ คณะวิทยาศาสตร - - - - 

๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา - - - - 
๑๑ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร - - - - 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๒ 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 โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ๑ - - - 
๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑* - - - 
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑ - - 
๒๗ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร - - - - 
๒๘ สถาบันภาษา ๓ ๓ ๑ ๑ 

รวม ๑๗ ๙ ๖ ๓ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
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 ๒. รายวิชาที่ไดรับการอนุมัติเผยแพร ๒ วิชา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ไดแก 
   ๑) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอนออนไลน (Uses of Digital  
Technology for Online Instruction) จากคณะศึกษาศาสตร โดย ดร.ดํารัส ออนเฉวียง และ ดร.ดวงพร  
ธรรมมะ 
   ๒) ทักษะการปฏิสัมพันธเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนออนไลน  
(Interaction Skills for Communication and Online Instruction) จากคณะศึกษาศาสตร โดย ดร.ดํารัส  
ออนเฉวียง และ ดร.ดวงพร ธรรมมะ 
 ๓. จากการจัดโครงการอบรมการเขียนบทวีดิทัศนเพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC  
ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  
ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีรายวิชาที่จัดทําบทวีดิทัศนเรียบรอยแลว จํานวน ๑๓ รายวิชา และกําลังเขาสูขั้นตอน 
การถายทําคลิปวีดีโอ และมีกําหนดเผยแพรในสัปดาหแรกของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สวนงาน 
๑ การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ขจิตา ศรีพุม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒ เศรษฐศาสตรเกษตร ดร.พรรณภิา อนุรักษากรกลุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓ การสื่อสารขามวัฒนธรรม ผศ.ดร.นันทชญา มหาขันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔ พลเมืองกับความรับผดิชอบตอ

สังคมไทย อาเซียน และโลก 
ดร.สภุัสตรา เกาประดิษฐ ทรัพยชกูุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕ การจัดการคลังสินคาและสินคา 
คงคลัง 

อ.กนกรัชต กาสาวพานิชย คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 

๖ การจัดการดิน นํ้า และปุยเพื่อการ
ผลิตพืช 

ผศ.ดร.สมุิตร คณุเจตน คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 

๗ ภาษีอากร อ.ณมณ ศรหริัญ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๘ องคประกอบการจัดการ ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๙ การควบคุมผลการดําเนินงาน อ.จาตุรันต แชมสุน คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 

๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (English for 
Sustainable Tourism) 

ดร.วิโรจน โกศลฤทธิชัย และ  
อ. Steven BODLEY 

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๑ สถิติวิเคราะห...ยาก! ดร.วัลลภ ใจด ี คณะสาธารณสุขศาสตร 
๑๒ รายวิชา ยาสําหรับรักษาโรค 

ที่พบบอย ๑ 
ภญ.อ.เบญจวรรณ ครุะสุข และ  
อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ 

คณะเภสัชศาสตร 

๑๓ วิทยาการระบบประสาทและ
จิตวิทยาการเรียนรู 

ผศ.ดร.ปรัชญา  แกวแกน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๗ โครงการ BUU Sparkling Day 
 

 ดวยฝายวิชาการจะดําเนินการจัดโครงการ BUU Sparkling Day ในวันศุกรที่  
๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๓๐ น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ีซึ่งการจัดโครงการดังกลาวเปนการสรางแรงบันดาลใจและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
คณาจารย และบุคลากรทีม่ีผลงานโดดเดนดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรที่มี 
ประสิทธิภาพ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงคของการจัดโครงการฯ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหคณาจารย และบุคลากรทางดานการจัดการเรียนการสอน ไดมีโอกาส 
แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกบัการจัดการศึกษา การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๒. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด 
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓. เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติคณาจารยและบุคลากรที่มีการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ รายงานสรุปการวิเคราะหผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และ 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
และไดดําเนินการตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้นแลวนั้น   
 ฝายวิชาการจึงขอเสนอ รายงานสรุปการวิเคราะหผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตอท่ีประชุม เพื่อใหขอเสนอแนะ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขุมปญญาตะวันออก 
 

 ดวยฝายวิชาการ รวมกับคณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา  
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม และสภาพนักงาน กําหนดจัดโครงการ  
“แลกเปลี่ยนเรียนรู ขุมปญญาตะวันออก” ในระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕ ครั้ง  
(บายวันพฤหัสบดี) จัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน และในท่ีตั้ง ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้นที่ ๙  
อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจาก Practitioner  
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ในดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาองคกร และภารกิจการสนับสนุน  
โดยมีหัวขอกิจกรรมสัมมนา ดังนี ้
 ครั้งท่ี ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕๐๐ น.“บุคคลตนแบบ  
ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ” โดยสภาพนักงาน 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. “เทคนิคการทํารายวิชา  
BUU MOOC ใหปง” โดยฝายวิชาการ 
 ครั้งท่ี ๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. “การบริหารสวนงาน 
ตามแนวทางเกณฑ EdPEx” โดยฝายวิชาการ 
 ครั้งท่ี ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. “เคล็ดลับการเขาสู 
ตําแหนงชํานาญการ” โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ครั้งท่ี ๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. “การบริหารหลักสูตร 
ใหสนุกและมีคุณภาพ” โดยฝายวิชาการ 
 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๐ โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ป มหาวิทยาลัยบูรพา:  
  67th anniversary 67 Public lectures 
 

 เนื่องในวาระครบรอบการกอตั้งมหาวิทยาลัยบูรพาปที่ ๖๗ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัด 
โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ป มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 
67 Public lectures เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืน 
ในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” และเปน 
การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นท่ีเปนที่สนใจในสังคมปจจุบันและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
นอกจากนี้ การจัดโครงการดังกลาวยังเปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แพลตฟอรม ๑ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพื้นที่ 
ภาคตะวันออก โปรแกรม ๓ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต ซึ่งการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว  
เปนการจัดบรรยายสาธารณะในหัวขอเกี่ยวกับ SDG Reinventing และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน  
๖๗ เรื่อง (ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยเปนการขอความรวมมือจากแตละสวนงานในมหาวิทยาลัย 
บูรพา นั้น 
 ในการนี้ โครงการบรรยายสาธารณะดังกลาวมีผูลงทะเบียนทั้งหมด จํานวน ๑,๗๗๗ คน  
ผูเขาฟงการบรรยายทั้งหมด จํานวน ๒,๗๔๑ คน เรื่องท่ีมีผูลงทะเบียนมากท่ีสุด คือ เรื่อง PT management in  
office syndrome (คณะสหเวชศาสตร) จํานวน ๓๕๐ คน เรื่องท่ีผูเขารวมรับฟงมากที่สุด คือ เรื่อง  
PT management in office syndrome (คณะสหเวชศาสตร) จํานวน ๒๑๐ คน จํานวนผูขอรับใบ 
ประกาศนียบัตรทั้งหมด ๒,๔๕๔ ฉบับ และเรื่องที่มีผูขอรับใบประกาศนียบัตรมากท่ีสุด คือ เรื่อง เราจะสอน 
พระพุทธศาสนากับคนรุนใหมอยางไร? (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) จํานวน ๑๗๕ ฉบับ (มีผูตอบ 
แบบประเมนิฯ จํานวน ๒๐๓ คน) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๑ ประกาศกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อหลักสูตรที่อนุโลมใหกูยืมไปพลางกอน 
  และขอใหปรับปรุงแกไข ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ดวยกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดมีประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ 
การศึกษา เรื่อง กําหนดลักษณะของเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา  
สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  
แนบทาย ฉบับที่ ๕ นั้น ซึ่งเปนหลักสูตรที่อนุโลมใหกูยืมไปพลางกอนและขอใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข 
เอกสารหลักสูตรและขอมูลที่ปรากฏในระบบ Checo ใหสอดคลองกันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพื่อให สป.อว. สามารถพิจารณารับทราบโดยเร็วตอไป 
 ในการนี้ กองกิจการนิสิต งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จึงสงรายชื่อสาขาวิชา 
แนบทายประกาศ ฉบับที่ ๕ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ 
  เมือ่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 



- ๑๒ - 
 

วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๓ จาก อาจารยชัชวาล  
พูลสวัสดิ์ เปน อาจารยพจนีย มาสุข เนื่องจาก อาจารยชัชวาล พูลสวัสดิ์ มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.ขณิชถา พรหมเหลือง 
  ลําดับที่ ๒ ดร.คมสัน ตรีไพบูลย 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยพจนีย มาสุข 
  ลําดับที่ ๔ ดร.พรรณทิพา ตันตินัย 
  ลําดับที่ ๕ ดร.พาวา พงษพันธุ 
  ลําดับที่ ๖ รองศาสตราจารย ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 
  ลําดับที่ ๗ ดร.อาพันธชนิต เจนจิต 
  ลําดับที่ ๘ ดร.คงรัฐ นวลแปง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๘๒๙๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 



- ๑๓ - 
 

๔.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเพิ่มจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก ๕ คน เปน ๖ คน โดยเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ในลําดับที่ ๖ ดร.โยธิน ตีไธสง เพื่อใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.วิทูร ขาวสุข 
  ลําดับที่ ๒ ดร.กุลวรา พลูผล 
  ลําดับที่ ๓ รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร จําเนียรสวัสดิ์ 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ธนพรรณ เสียงแจม 
  ลําดับที่ ๕ ดร.ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร 
  ลําดับที่ ๖ ดร.โยธิน ตีไธสง 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญาพร หนูอุไร 
  ลําดับที่ ๘ รองศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ ประเสริฐศรี 
  ลําดับที่ ๙ รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ ทองอุน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๘๒๙๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๔ - 
 

 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑ ดร.วิทูร ขาวสุข  
  มีผลงานทางวิชาการป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๘ ทีจ่ะทําใหมีคุณสมบัติ 
  ไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๓ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๓ จาก  
แพทยหญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช เปน ดร.พุทธิดา คงธิติเลิศ เนื่องจาก แพทยหญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช ตองกลับไป 
ปฏิบัติงานที่สังกัดเดิม คณะแพทยศาสตร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลกัสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.รังสิมา ดรุณพันธ 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยทนุอุดม มณีสิงห 
  ลําดับที่ ๓ ดร.พุทธิดา คงธิติเลิศ 
  ลําดับที่ ๔ รองศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ ประเสริฐศรี 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย 
  ลําดับที่ ๖ ศาสตราจารย ดร.จงจิตร อังคทะวานิช 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร ชางกลึงเหมาะ 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอนันต เกื้อไข 
  ลําดับที่ ๙ ดร.วิภาพร ใจเกื้อ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๘๒๙๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๑๕ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๔ จาก อาจารยมุกกระจาง จรณ ีเปน อาจารยภารดี ปลื้มโกศล  
เนื่องจาก อาจารย ดร.มุกกระจาง จรณ ีสิ้นสุดสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัตเิปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยพิมพประไพ สนิทวงศ ณ อยุธยา 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยเจนวิทย นวลแสง 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยภารดี  ปลื้มโกศล 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารยศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 
  ลําดับที่ ๖ ดร.ชิตาพร พิศลยบุตร โตะวิเศษกุล 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรัมภา ไวยมุกข 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี แตงออน 
  ลําดับที่ ๙ อาจารยเอกพล ทรงประโคน 
  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ 
  ลําดับที่ ๑๑ อาจารยธนพัฒน เล็กเกียรติ์ขจร 
  ลําดับที่ ๑๒ อาจารยณัฐวัฒน กฤตยานวัช 
  ลําดับที่ ๑๓ ดร.พิมพกมล กองโภค 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบตัิของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๘๒๙๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 



- ๑๖ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๓ อาจารยเจนวิทย  
  นวลแสง มีผลงานทางวิชาการเพยีงหนึ่งชิ้น และเปนผลงานป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ  
  ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่จะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ  
  ค.ศ. ๒๐๒๓ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว 

 

  คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว เสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับลดจํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ๗ คน เปน ๕ คน โดยขอตัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๔ ตัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน รัตนวงษ ออก เนื่องจาก  
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน รัตนวงษ แสดงความจํานงขอเปน 
      อาจารยประจําหลักสูตรตําแหนงเดียว 
  ลําดับที่ ๖ ตัด อาจารยอรรถพร แขสวัสดิ์ ออก เนื่องจากลาศึกษาตอ ตั้งแตวันที่  
      ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.พัชรวดี พูลสําราญ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแยม 
  ลําดับที่ ๓ วาที่รอยตรี ดร.กิตติศักดิ์ ออนเอื้อน 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยพงชศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยยิ่งยศ ศรีบุญเรือง 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน รัตนวงษ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๑๗ - 
 

   คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 
วาระเวียนครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๘๒๙๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
 ทางธุรกิจ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
  ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไดออกประกาศคณะกรรมการ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เพื่อใหการจัด 
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน และคุณภาพทางวิชาการ สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน และ 
สอดคลองกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ฝายวิชาการ จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย 
  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหสงขอคิดเห็นกลับมายังฝายวิชาการภายใน 
  วันจันทรที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๘ - 
 

  ๔.๒.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไดออกประกาศคณะกรรมการ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน และคณุภาพทางวิชาการ สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลง 
ปจจุบัน และสอดคลองกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ฝายวิชาการ จึงไดจัดทํา  
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ  
 พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย 
  อาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหสงขอคิดเห็นกลับมายังฝายวิชาการภายในวันจันทรที่  
  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๒.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
 

  ตามที่ฝายวิชาการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ราง ขอบังคับฯ ดังกลาว กําหนดใหตองออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแตงตั้ง 
อาจารยพิเศษ ฝายวิชาการ จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแตงตั้ง 
 อาจารยพิเศษ 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
  การแตงตั้งอาจารยพิเศษ และใหสงขอคิดเห็นกลับมายังฝายวิชาการภายในวันจันทรที่  
  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๙ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน 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 
 
 
 


