
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์ชมพูนุท อ่่าช้าง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๐. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๑. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๓. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๔. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๕. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๖. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๗. นางนิตยา   โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวเสาวณีย์ ส่าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 ๓๐. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๑. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 
 ๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย)  
 ๓. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง (อาจารย์สัณห์ไชญ์  เอ้ือศิลป์) 
 ๔. ผู้อ่านวยการสถาบันภาษา (ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง)   
 ๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์) 
 ๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์) 
 ๗. คณบดีคณะอัญมณี (ดร.สุรินทร์  อินทะยศ) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เมือ่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท่ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก 
www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ
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 ๑.๓ โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

 ตามที่ ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส่าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้มีการด่าเนินการที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ และได้จัดท่าแผนการด่าเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด่าเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (iCAD - 
Action Plan Model) เพ่ือวางแผนการด่าเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าต่อไป โดยได้จัดการประชุม “แนวทางการน่าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” เพ่ือชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการ
ด่าเนินการดังกล่าวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในวันวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  
ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร  ชั้น ๓ ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น 
 ในการนี้ สกอ. จึงได้เริ่มด่าเนินการตามแผนการด่าเนินงานในด้านส่งเสริม 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดยได้เตรียมด่าเนินการ 
“โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) ” ซึ่งจะสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) 
และให้ค่าแนะน่าโดยที่ปรึกษา (Mentor) ได้รับความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ 
ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามความก้าวหน้า เพ่ือเป็นแนวทางที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนา
คุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับระหว่างการด่าเนิน
โครงการต่อไป 
 โดยขอให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ ด าเนินการดังนี้ 
 ๑.  จัดท่าหนังสือน่าส่ง ใบสมัคร และโครงสร้างทีมงาน EdPEx ภายในหน่วยงาน 
 ๒.  จัดส่งเอกสารข้อ ๑ พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้สกอ.  
ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓.  เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “โครงการบ่มเพาะฯ” ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่สกอ. 
 ๔.  ผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก (คณบดี,รองคณบดี/ อธิการบดี/ 
รองอธิการบดี) จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตามข้อมูล ดังนี้ 
 -  ตารางการด่าเนินการโครงการบ่มเพาะฯ เว็บไซต์ http://1drv.ms/1bJpT0v 
 -  เกณฑ์การพิจารณา เว็บไซต์ http://1drv.ms/1bJpVFH 
 -  ใบสมัคร เว็บไซต์ http://1drv.ms/1bJq1xe 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทีป่ระชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือแก้ไขต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ่า
หลักสูตร เปลี่ยนรหัสรายวิชาและยกเลิกบุรพวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก  เพื่อให้นิสิตมีรายวิชาเลือก 
ที่ตนเองสนใจได้มากข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์เพ่ิมข้ึน จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร ในล่าดับดังนี้ 
  ล่าดับที่ ๑ จาก นายธีระ  กุลสวัสดิ ์  เป็น นายพงศธร  แก้วมณี    
  ล่าดับที่ ๓ จาก นายพรภวิษย์  พรหมอินทร์ เป็น นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก 
  ล่าดับที ่๔ จาก นายอ่านาจ  หอมปลื้ม เป็น นางสาวสโรชา  แพร่ภาษา  
  ล่าดับที่ ๕ จาก นางสาววิภา  สิงห์สมบูรณ์ เป็น นางสาวนพวรรณ  พ่ึงพา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)



-๖- 

  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ล่าดับที่ ๒  
   ขอให้ปรับแก้ค่าน่าหน้าชื่อจาก “นางสาว” เป็น “นาย” 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล 
คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ในล่าดับดังต่อไปนี้ 
  ล่าดับที่ ๒ จาก นายธีรยุทธ  เสงี่ยมศักดิ์ เป็น นางศรีรัตน์  ล้อมพงศ์  
    เนื่องจาก นายธีรยุทธ  เสงี่ยมศักดิ์ ลาศึกษาต่อ  
  ล่าดับที่ ๔ จาก นายศักดิ์สิทธิ์  กุลวงษ์ เป็น นางสาวพิจิตรา  ปฏิพัตร  
    เนื่องจาก นายศักดิ์สิทธิ์  กุลวงษ์ ลาศึกษาต่อ 
  ล่าดับที่ ๕ จาก นางสาวรจฤดี  โชติกาวินทร์ เป็น นางสาวเอมอร  ประจวบมอญ 
    เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในภาควิชาฯ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เรียงล่าดับผลงานทางวิชาการภาษาไทยของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
   ล่าดับที่ ๔ โดยให้ปัจจุบันขึ้นก่อน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
   อาจารย์ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๓ โดยใช้รูปแบบ American Psychological  
   Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) และให้พิจารณาทบทวน 
   ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยผลงานทางวิชาการ 
   ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
   ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรให้ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ในล่าดับดังนี้   
  ล่าดับที่ ๑ จาก นางสาวเอมอร  ประจวบมอญ เป็น นางสาววันดี  นิลส่าราญจิต   
    เนื่องจากปรับโครงสร้างอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทั้งคณะฯ 
  ล่าดับที่ ๔ จาก นายดนัย  บวรเกียรติกุล เป็น นางสาวรจฤดี  โชติกาวินทร์ 
    เนื่องจากปรับโครงสร้างอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทั้งคณะฯ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อ ๔ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
   อาจารย์ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๕ โดยใช้รูปแบบ American Psychological  
   Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) และให้พิจารณาทบทวน 
   ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยผลงานทางวิชาการ 
   ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
   ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรให้ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ในล่าดับต่อไปนี้ 
  ล่าดับที่ ๒ จาก นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ เป็น นายชัยนันท์  เหมือนเพ็ชร์  
    เนื่องจาก นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ล่าดับที่ ๕ จาก นายพิเชฐ  เจริญเกษ เป็น นายธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์   
    เนื่องจาก นายพิเชฐ  เจริญเกษ ถึงแก่กรรม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อ ๔ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๒ ขอให้ปรับแก้วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๓ 
   จาก “Public health” เป็น “Public Health” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากเพ่ิมเติม
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวน ๑ ท่าน คือ นายยศศักดิ์  สกุลไชยกร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
ในล่าดับดังนี้ 
   ล่าดับที่ ๑ จาก นายวิศณุ  บุญรอด เป็น นายสมเสียง  จันทาสี  
   ล่าดับที่ ๒ จาก นายอดิศักดิ์  นาวเหนียว เป็น นายชาญชัย  พลตรี 
   ล่าดับที่ ๖ จาก นายณัฐพันธ์  ถนอมสัตย์ เป็น นายนรรัตน์  วัฒนมงคล 
   เนื่องจากอาจารย์ทั้งสามคนแจ้งความจ่านงในการลาศึกษาต่อ และ



-๑๐- 

   ล่าดับที่ ๗ จาก นายวิเชียร  ชาลี เป็น นายเที่ยง  ชีวะเกตุ 
   เนื่องจากอาจารย์ได้ถูกย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อ ๔ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
 
 
                         
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


