
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย  แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ดร.ธนวัฒน ์ พิมลจินดา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๙. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
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 ๓๐. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๓. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๔- 

๑.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
 ในสถานศึกษา  
 

 ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่ามหาเถรสมาคมได้มีการประชุม 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจ้งเจ้าคณะจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้
ความร่วมมือและด าเนินการถามมติมหาเถรสมาคมและบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว (รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
 คุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ได้มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ทุกส่วนงานน าไปใช้ ก่อนปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซ่ึงงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และผ่านการพิจารณาแก้ไขจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการรับทราบ และด าเนินการต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ฝ่ายวิชาการได้สรุปแนวทางการแต่งตั้งคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ดังนี้ 
 ๑.  การจ้างต้องจ้างแบบเต็มเวลา โดยท าสัญญาคราวละไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
 ๒.  ภาระงานต้องครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 ๑) ด้านการสอน 
 ๒) ด้านการวิจัย 
 ๓) ด้านการบริการวิชาการ 
 ๔) ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์  
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 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
เดิม   
๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
 Local Natural Resource and Environment Management 
  

 แนวคิดเก่ียวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศ
กับการบริหารจัดการ แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 
 Fundamental knowledge on environment and local, situations, status and local-
environmental crisis, study and exploration, analysis of local natural resources, condition 
evaluation and effects on environment, implementation, conservation, developments of 
natural resources and environmental management 
 

แก้ไขเป็น  
๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
 Local Natural Resource and Environment Management 
 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น, สถานการณ์ 
สถานภาพและวิกฤตการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา การส ารวจ และวิเคราะห์ถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การประเมินสถานภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การน า
นโยบายและแผนไปปฏิบัติ, การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร
จัดการ 
 Fundamental knowledge on environment and local, situations, status and local-
environmental crisis, study and exploration, analysis of local natural resources, condition 
evaluation and effects on environment, implementation, conservation, developments of 
natural resources and environmental management 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๗- 

 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้เงื่อนไขให้เป็นไปตาม 
สภาวิชาชีพก าหนด และแก้ไขบุรพวิชา จ านวน ๒ รายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่ ๒ จาก นายอุทัย  ประสพชิงชนะ  เป็น  นายภัคพงศ์  จันทเปรมจิตต์ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจาก
นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น  ขอลาออกจากต าแหน่ง  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  
๑ คน ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น  เป็น  นางสาวยุภาพร  สมีน้อย  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๕ น. 
 
 

                         
            (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


