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 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๔. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๙. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๐. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๑. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๒. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๕. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๖. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๗. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๘. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๙. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
 ๑๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๑. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๒. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๒ ขอความร่วมมือก าหนดตัวชี้วัดนิสิตนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 “บัณฑิตไทยไม่โกงฯ” 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ.  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่ประชุมได้มีการ
พิจารณาเรื่อง การก าหนดตัวชี้วัดนิสิตนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกงฯ” เพ่ือเป็น
การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิดทัศนคติร่วมกันในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะท างาน
โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกงฯ” ได้เสนอชั่วโมงการท ากิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง/คน/ปี  
เพ่ือเป็นเครื่องมือกลางในการวัดผลการส าเร็จ มีการประเมิน และตรวจสอบได้ 
 ในการนี้ ทปอ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะท างานโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกงฯ” 
เสนอเพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินการโดยไม่ได้เป็นข้อบังคับ ทปอ. จึงใคร่ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ชั่วโมงการท ากิจกรรมอาจมากกว่า หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของ 
แต่ละแห่ง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยวิชาเลือกที่ขอเปิดเพ่ิมเติมนี้เป็นรายวิชาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมีผลให้สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน าไปสู่ 
การเกิดโรคระบาด รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีพันธกรณีในเรื่องการจัดท าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ อนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา ยังไม่มีรายวิชาใดท่ีบรรจุเนื้อหาสาระดังกล่าว ดังนั้นการเพ่ิมวิชาเหล่านี้ลงในหลักสูตร 
จะท าให้นิสิตมีความรู้ที่หลากหลาย และหลักสูตรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
  ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 
 ๑. ๓๐๖๔๔๐ เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืช     ๓ (๓-๐-๖) 
  Plant Secondary Metabolism 
  บุรพวิชา ๓๐๖๓๓๐ pre-requisite ๓๐๖๓๓๐ 
  เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืชและความส าคัญต่อพืช วิถีการสังเคราะห์สารทุติยภูมิ
ของพืชและการควบคุม เทคนิควิธีการเก่ียวกับสารทุติยภูมิของพืช การน าสารทุติยภูมิของพืชไปใช้
ประโยชน์ 
  Plant secondary metabolism and its importance on plant; pathways 
in plant secondary metabolite biosynthesis and their control; techniques in plant 
secondary metabolism; utilization of plant secondary products 
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 ๒. ๓๐๖๔๔๑ หลักสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว    ๓ (๓-๐-๖) 
  Principles of Postharvest Physiology 
  บุรพวิชา ๓๐๖๓๓๐ pre-requisite ๓๐๖๓๓๐ 
  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผัก ผลไม้ และดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและยืดอายุ
ของผลผลิต  
  Alterations of postharvest physiology of vegetables, fruits and 
flowers; postharvest physiology effect factors of crop; quality retaining and storage-life 
increasing of crop quality 
 

 ๓. ๓๐๖๔๗๑ นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม              ๓ (๓-๐-๖) 
  Behavioral Ecology  
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ 
  พฤติกรรมสัตว์ในแง่ของนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ การปรับตัวทางพฤติกรรมของ
สัตว์ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ  
  Animal behavior from an ecological and evolutionary perspective; 
behavioral adaptations of organisms to their environmental conditions including both 
biotic and abiotic factors 
 

 ๔. ๓๐๖๔๑๘ พฤติกรรมสัตว์เชิงประยุกต์     ๓ (๓-๐-๖) 
  Applied Animal Behavior    
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ 
  พฤติกรรมสัตว์ต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ในสัตว์เลี้ยง สัตว์ในฟาร์ม  
สัตว์ป่า รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 
  Animal behavior on the management and utilization of the 
domesticated animals, farm animals and wildlife including environmental management 
and conservation  
 

 ๕. ๓๐๖๔๑๙ การวัดความหลากหลายทางชีวภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
  Measuring Biological Diversity 
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ 
  นิเวศวิทยาต่อการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการจัดการการ
อนุรักษ์และนโยบาย ตัวชี้วัดความหลากชนิด ดัชนีชี้วัดความหลากชนิด รูปแบบของความหลากหลาย 
ทางชนิด โมเดลเกี่ยวกับความชุกชุมของชนิด การประเมินความหลากชนิด รูปแบบของระดับความหาง่าย
และหายากของชนิด 
  Ecology on the biodiversity assessment including conservation 
management and policy, measures of species richness, species richness indices, pattern 
of species richness, species abundance models, species richness estimation, pattern of 
commonness and rarity of species  
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 ๖. ๓๐๖๔๒๐ นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์    ๓ (๒-๓-๔) 
  Bird Ecology and Conservation 
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ และ ๓๐๖๒๕๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ and ๓๐๖๒๕๐ 
  นิเวศวิทยาและการจัดหมวดหมู่ของนกในประเทศไทย การประยุกต์ความรู้ 
ทางนิเวศวิทยาต่อการการอนุรักษ์ วิธีในการศึกษานิเวศวิทยา และการอนุรักษ์นก 
  Ecology and classification of birds in Thailand including application of 
knowledge in ecology on bird conservation; methods in bird ecology and conservation  
 

 ๗. ๓๐๖๔๕๕ อนุกรมวิธานปลา      ๓ (๒-๓-๔) 
  Fish Taxonomy 
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๕๐ pre-requisite ๓๐๖๒๕๐ 
  กายวิภาค ลักษณะสัณฐานวิทยา และการจัดหมวดหมู่ของปลาที่อยู่ในมหาสมุทร
และแหล่งน้ าในแผ่นดิน ปฏิบัติการศึกษาอนุกรมวิธานของปลากลุ่มต่าง ๆ 
  Anatomy, morphology and classification of fish in oceans and inland 
waters; laboratory for fish taxonomic studies  
 

 ๘. ๓๐๖๓๘๐ ชีววิทยาพาหะน าโรค     ๓ (๓-๐-๖) 
  Vector Biology 
  บุรพวิชา ๓๐๖๑๐๐   pre-requisite ๓๐๖๑๐๐  
  ชีววิทยาของ แมลง เห็บ และหอยฝาเดียว ซึ่งเป็นพาหะน าโรคในคน ความส าคัญ
ในการควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์เหล่านี้ 
  Biology of insects, ticks and snails vector-borne diseases in human; 
emphasize on control of distribution of these organisms 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๖๔๔๐ ขอให้ปรับแก้เป็น 
   Plant secondary metabolism and its importance on plants, 
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   pathways in plant secondary metabolite biosynthesis and their  
   control; techniques in plant secondary metabolism; utilization of  
   plant secondary products  
  ๑.๒ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๖๔๔๑ ขอให้ปรับแก้เป็น 
   Alterations of postharvest physiology of vegetables, fruits and 
   flowers; postharvest physiology effect factors of crops, quality  
   retaining and storage-life increasing of crop quality 
  ๑.๓ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๖๔๗๑ ขอให้ปรับแก้เป็น 
   Animal behavior from an ecological and evolutionary 
   perspectives; behavioral adaptations of organisms to their 
   environmental conditions including both biotic and abiotic factors 
  ๑.๔ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๖๓๘๐ ขอให้ปรับแก้เป็น 
   Biology of insects, ticks and snails which are carriers of  
   vector-borne diseases in human emphasizing on control of  
   distribution of these organisms 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
อาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ท่าน ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริพร รังกูล เป็น นายพิเนต พูนสาระคุณ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นายวิทยา ลาดมะโรง เป็น นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
  คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๒  นายอรรถพร  แขสวัสดิ์ 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมค าว่า “ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ” ต่อจากต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๕ ท่าน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีการลาออก และลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่ ๒ นางสาวอัจฉาวดี  ศรีจรูญ  เป็น  นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร 
  ๒.  ล าดับที่ ๓ นางสาวกุลธิดา กล้ารอด  เป็น  นางสาวพิมลพรรณ  ทวีการ 
  ๓.  ล าดับที่ ๔ นางสาวพรพิมล  เหมือนใจ  เป็น  นางสาวภูริชญา  วีระศิริรัตน์ 
  ๔.  ล าดับที่ ๕ นางสุมนา  ตณัฑเศรษฐี  เป็น  นางสาวศิริรัตน์  เกียรติกูลานุสรณ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๑ 
  ว่ามีผลงานทางวิชาการหรือไม่ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ฉบับ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวนัพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง  
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  โดยขอให้ปรับแก้ข้อความในข้อ ๖.๒ ของ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
  
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ประธานขอเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เป็น วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๑๐- 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น. 
 

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

                       
         (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
     ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


