
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ฐิติมา   วงศ์อินตา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. อาจารย์สิรินทร  เทพมังกร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 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. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. นางนิตยา   โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สหัทยา  รตันะมงคลกุล) 
 ๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๓. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ศิรดา   จารุตกานนท์   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๒. ดร.เชษฐ์   ศิริสวัสดิ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๒ ฉบับ 
 

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๒ ฉบับ 
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย นั้น คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และ
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ฉบับ แล้ว ดังนี ้
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๖/๒๕๕๘ เรื่อง การคิดสัดส่วนการมี 
ส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ก าหนดปฏิทินการประชุมงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน และก าหนดวันส่ง 
  วาระการประชุม 
 

 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งก าหนดปฏิทินการประชุมงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
และก าหนดวันส่งวาระการประชุมในแต่ละการประชุม ให้ส่วนงานทราบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และ 
ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้ 
 ล าดับที่  ๓  จาก  นางบุญญาภา โพธิ์เกษม  เป็น  นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ 
 ล าดับที่  ๔  จาก  นางสาวศศิธร กรุณา  เป็น  นางอุษา เชื้อหอม 
 ๒.  ปรับแนวทางการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  และคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ค าผิดในตารางหน้า ๒-๓ หมายเหตุ 
  คอลัมน์ที่ ๓ จากค าว่า “ใหม่” เป็น “คงเดิม” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ นางพรทิพย์ สินุธก เป็น นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล 
เนื่องจาก นางพรทิพย์ สินุธก เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ล าดับที่ ๔ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช เป็น นายอรรณพ แก้วขาว  
เนื่องจาก นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช ได้อนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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 ล าดับที่ ๕ นางสาวดวงกมล ผลเต็ม เป็น นางสาวเสาวรส ศรีสุข 
เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร์จะขอเปลี่ยนแปลง นางสาวดวงกมล ผลเต็ม ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แทน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๕ นางอังคณา บุญดิเรก เป็น  
นางนพรัตน ์แป้นงาม เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร์จะขอเปลี่ยนแปลง นางอังคณา บุญดิเรก ไปเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แทน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 
 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากนางสาวภัทราพร สร้อยทอง 
ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางสาวภัทราพร  สร้อยทอง เป็น 
นางสาวปัทมา พอดี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๑๐/ ว ๖๔๘ ลงวันที่ 
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก 



-๘- 

ทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์เพิ่มเติม โดย
ต าแหน่งดังกล่าวได้รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามข้อก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่าน คือ ล าดับที่ ๕ จาก  
นายจ ารัส ฉิมมาฉุย เป็น นางสาวนงนุช ศรีสุข (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ข้อ ๓  
  ภาคการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ จาก “ภาคการศึกษาต้น”  
  เป็น “ภาคการศึกษาปลาย” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจากการปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
 ล าดับที่ ๑  จาก นายสุธี  วังเตือย  เป็น  นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ 
 ล าดับที่ ๔  จาก นายพฤทธิ์  พัฒน์ธีรพงศ์  เป็น  นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ 
 ล าดับที่ ๕  จาก นางสาววิลาสินี  สังข์สม  เป็น  นายเอกรัฐ ค าเจริญ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับ 
  แก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   แบบ American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือ 
   การท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  
   โดยผลงานทางวิชาการประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัย 
   ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
   วิชาการ (Proceedings) ทั้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ๒ ท่าน คือ นายธนาการ เที่ยงน้อย และนางสาวนวพร ช่วยณรงค์ ได้ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ๒ ท่านดังนี ้
 ล าดับที่ ๔ จาก นายธนากร เที่ยงน้อย เป็น นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวนวพร ช่วยณรงค์ เป็น นางสาวอัจฉรา ลักขณานุกูล 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๑๐- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับ 
  แก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   แบบ American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือ 
   การท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  
   โดยผลงานทางวิชาการประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัย 
   ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
   วิชาการ (Proceedings) ทั้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ ร่าง ระเบียบการคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี (๔ ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)  

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ตามท่ีโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดการเรียน 
การสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งนิสิตรุ่นแรกจะส าเร็จการศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องของนิสิต  
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยให้นิสิตสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี  
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ตามเอกสารดังแนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานการด าเนินงานภายในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบการคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี (๔ ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

การับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับสมัครประเภท
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” และสอบถามส่วนงานต่างๆ ว่าจะมี
การด าเนินการในลักษณะนี้หรือไม่ เพ่ือจะได้ด าเนินการจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ หารือเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
 

  ฝ่ายวิชาการขอหารือเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามรายชื่อ ดังนี้  
 ๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี     ประธานกรรมการ 
  (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
 ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน    กรรมการ 
 ๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์หรือผู้แทน    กรรมการ 
 ๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือผู้แทน  กรรมการ 
 ๕.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน    กรรมการ 
 ๖. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวหรือผู้แทน  กรรมการ 



-๑๒- 

 ๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน   กรรมการ 
 ๘. ผู้แทนวิทยาเขตจันทบุรี      กรรมการ 
 ๙. ผู้แทนวิทยาเขตสระแก้ว     กรรมการ 
 ๙. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
  (รองศาสตราจารย์ยุวดี  รอดจากภัย) 
 ๑๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 
 

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

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


