รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
นพ.วิชาญ
เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดร.นภาพร
เลียดประถม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางลออ
มีรักษ์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย
พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๖. รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๗. อาจารย์เสรี
ชิโนดม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๘. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. รศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๐. ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๒. รศ.ดร.วสุธร
ตันวัฒนกุล
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๔. ดร.กุมุทินี
วรสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๖. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๗. ดร.ภัทราวดี
มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๘. ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๙. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
กรรมการ
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๓๐. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
กรรมการ
ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๓๑. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

-๓๓๓. ผศ.ดร.วิทวัส
แจ้งเอี่ยม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๔. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๕. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา
๓๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
๒. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ดร.ศิรดา
ดร.เสริมสิทธิ์
อาจารย์ชนิสรา
อาจารย์กชพร
ดร.สุชนนี
ดร.ศักดิ์ชาย
นายไพรินทร์

จารุตกานนท์
สร้อยสอดศรี
แก้วสวรรค์
นรมาตย์
เมธิโยธิน
จันทร์เรือง
ทองภาพ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้สาเร็จการศึกษา
หรือผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยสานักงาน ก.พ. ได้จัดทารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นารายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ของสานักงาน ก.พ. แล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา ในการนาไปใช้
ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นควรแจ้งผลการสอบดังกล่าว
ให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ จานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้งจานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

-๕วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การกาหนดสีประจาคณะและครุยวิทยฐานะ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจเป็นสี “ฟ้าขาว”

ตามที่ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้ขอกาหนดสีประจา
คณะและครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ที่ประชุมมีมติมอบให้โครงการจัดตั้งฯ หารือกับกองกฎหมาย
กรณี กาหนดสีประจาคณะและครุยวิทยฐานะ เนื่องจากโครงการจัดตั้งฯ ยังไม่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงาน
ในพระราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งฯ ได้ขอหารือกับกองกฎหมาย และกองกฎหมายได้เสนอ
ประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้โครงการจัดตั้งฯ สามารถกาหนดสีประจาคณะ
และครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” ได้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
เพื่อให้การกาหนดสีประจาคณะและครุยวิทยฐานะถูกต้อง ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ จึงขอกาหนดสีประจาคณะและครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดสีประจาคณะและครุยวิทยฐานะ
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจเป็นสี “ฟ้าขาว”
มติ

ที่ประชุมรับทราบและเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ ๓ นางสาวศศิธร โอเจริญ ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ลาดับที่ ๓ จากนางสาว
ศศิธร โอเจริญ เป็น นางสาวเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๖คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมขอถอนวาระ เพื่อให้คณะฯ กลับไปพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
เนื่องจากมีรายชื่อซ้าซ้อนกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทั้งสองหลักสูตรไม่ได้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
และเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล
คือ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ นางสาวนวลมรกต ทวีทอง ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวนวลมรกต ทวีทอง เป็น
นางสาวมัทนา เกษกมล (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมขอถอนวาระ เพื่อให้คณะฯ กลับไปพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
เนื่องจากมีรายชื่อซ้าซ้อนกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทั้งสองหลักสูตรไม่ได้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
และเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

-๗๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากนางสาวกันต์รพี
สมจิตร์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเกาหลี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒
จาก นางสาวกันต์รพี สมจิตร์ เป็น นางสาวขจิตา ศรีพุ่ม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวจิตรา ลาภกิจเจริญ เป็น นางสาววิไล ลิ่มถาวรานันต์
เนื่องจากนางสาวจิตรา ลาภกิจเจริญ ลาออก
ลาดับที่ ๕ จาก Mr. Ai Hongpei เป็น นางสาวกนกพร ศรีญาณลักษณ์
เนื่องจาก Mr. Ai Hongpei หมดสัญญาจ้าง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวธัญญารัตน์ สงวนศรี เป็น นางนฤมล ลี้ปิยะชาติ
เนื่องจากนางสาวธัญญารัตน์ สงวนศรี ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ลาดับที่ ๔ จาก Mr.Keihide Nakayama เป็น นางสาวนันท์ชญา มหาขันธ์
เนื่องจาก Mr.Keihide Nakayama หมดสัญญาจ้าง
ลาดับที่ ๕ จาก Ms.Suzuki Noriko เป็น Ms. Sakurai Kana
เนื่องจาก Ms.Suzuki Noriko หมดสัญญาจ้าง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๙๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก Mr. Ki Tae, Kim เป็น นางสาวสุนทรี ลาภรุ่งเรือง
เนื่องจาก Mr. Ki Tae, Kim เป็นศาสตราจารย์อันคันตุกะ (Visiting
Professor) จึงไม่มีสัญญาจ้าง
ลาดับที่ ๔ จาก Ms. Eun Hee, Shin เป็น นางสาวกนกวรรณ สาโรจน์
เนื่องจาก Ms. Eun Hee, Shin หมดสัญญาจ้าง
ลาดับที่ ๕ จาก Ms.Seung Hui, Choi เป็น Mr. Sung IL Kim
เนื่องจาก Ms.Seung Hui, Choi หมดสัญญาจ้าง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวพนิดา สงวนบุญ เป็น นายณัฐภัทร พัฒนา
เนื่องจากนางสาวพนิดา สงวนบุญ เกษียณอายุราชการ
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวรินดา วราวุฒิ เป็น นางสาวพนุชดา เจริญชัย
เนื่องจากนางสาวรินดา วราวุฒิ ย้ายไปเป็นกรรมการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๑๐คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย เป็น Mr.Patrick Dominique Quesnel
เนื่องจากนายวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ได้ขอลาออก
ลาดับที่ ๔ จาก นางลภัสรดา โอดอลแนล เป็น นางสาวนิชุตา บุญขา
เนื่องจากนางลภัสรดา โอดอลแนล ได้ย้ายไปสังกัดสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

-๑๑มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ตรวจสอบ
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นางลภัสรดา โอดอลแนล ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกัน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรจานวน ๓ คน ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวธันยพร วิเชียรเกื้อ เป็น นายธิติยุติ เนื่องจานงค์
ลาดับที่ ๔ จาก นายสุภัทร อนามัย เป็น Mr. Fei Lu
ลาดับที่ ๕ จาก นายจิรายุทธ ปิตานนท์ เป็น นายอติชาต พฤฒิกัลป์
และขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๖ Mr. James Vincent Johnson
ลาดับที่ ๗ นางสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
ลาดับที่ ๘ Mr. Sudip Debkumar Chatterji
ลาดับที่ ๙ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
ลาดับที่ ๑๐ นางสิรินทร เทพมังกร
ลาดับที่ ๑๑ Mr. Tan Weng Chiang
ลาดับที่ ๑๒ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๒๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๒ คน ลาออก
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก Mr.David L Hume เป็นนายกาญจน์สิทธิ์
ชินะผา และลาดับที่ ๕ จากนางสาวลินรฎา ชมมณี เป็นนางสาวเกษมศรี อิทธิพงษ์ และขอเพิ่มเติม
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๖ Mr.Joaquin Fernandez Arroyo (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขณะนี้ วิทยาลัยนานาชาติมีอาจารย์ประจาแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรจานวน ๓ คน ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวไทปิดา มุทิตาภรณ์ เป็น Mr.Jeen Kim
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวมาริสา พันธุ์รักษ์รจเดช เป็น นางสาวชวีพร สังวาลย์
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ เป็น นายชยานนทน์ ชูตานนท์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๑๓คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

คณะฯ ขอถอนวาระ เพื่อนากลับไปพิจารณาทบทวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
และเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์
ประจาหลักสูตรจานวน ๒ คน เกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑
จาก นางเรณู คฤคราช เป็น นายอธิวุธ งามนิสัย และลาดับที่ ๔ จากนายสุวิชาญ เถาทอง เป็น
นายธนากรณ์ อุดมศรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับเพิ่มคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ นายภานุ สรวยสุวรรณ
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๔๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อปรับ
ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ เป็น นายจาเนียร สงวนพวก และลาดับที่ ๕
จาก นางสาวภาสิรี ยงศิริ เป็น นายปริญ หล่อพิทยากร และขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๖
นายภูริต มีพร้อม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้
ลำดับที่ ๑ จำก นำงภิญญดำพัชญ์ เพ็ชรรัตน์ เป็น นำงศิรประภำ พฤทธิกุล
เนื่องจำกนำงภิญญดำพัชญ์ เพ็ชรรัตน์ ลำออก
ลำดับที่ ๓ จำก นำงสำวชนำสร นิ่มนวล เป็น นำงสำวสุทธำภำ โชติประดิษฐ์
เนื่องจำกนำงสำวชนำสร นิ่มนวล ลำศึกษำต่อ
ลำดับที่ ๔ จำก นำงสำวกัลยำณี อินต๊ะสิน เป็น นำยเชวง ซ้อนบุญ
เพื่อควำมเหมำะสมตรงตำมสำขำวิชำและเป็นไปตำมเกณฑ์ สกอ.
ลำดับที่ ๕ จำก นำงสำวโสภินนั ท์ อำรีสกุลกิจ เป็น นำงสำวสุกัลยำ สุเฌอ
เพื่อควำมเหมำะสมตรงตำมสำขำวิชำและเป็นไปตำมเกณฑ์ สกอ.
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๑๕คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดหลักสูตรใหม่ ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ไปบริหารหลักสูตรใหม่
ซึ่งสอดคล้องตามคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน ๒ คน ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ เป็น นายเล็ก วันทา
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาววชิรา ดาวสุด เป็น นายปฏิภาณ บุญรวม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๖๔.๑๖ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคต้น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาดาเนินการรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน โดยการสอบคัดเลือก ซึ่งใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย
ในการรับครั้งต่อไปนี้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอการรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มรูปแบบการคัดเลือก
คือ ใช้การยื่นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (Vocational
National Educational Test) สาหรับ ปวส.๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบใช้คะแนน V-NET
๒. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบใช้คะแนนสอบข้อเขียน
๓. ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบใช้คะแนน V-NET และแบบใช้คะแนนสอบข้อเขียน
หมายเหตุ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สาหรับ ปวส.๒
ชุดที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ระดับ ปวส.๒ จานวน ๑๐๐ ข้อ ทุกคนต้องสอบ
ชุดที่ ๒ ความรู้พื้นฐาน ระดับ ปวส.๒ จานวน ๑๐๐ ข้อ เลือกสอบตามสาขาวิชาที่เรียน
รายละเอียดแสดงดังเอกสารประกอบหมายเลข ๑
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
1. องค์ประกอบในกำรพิจำรณำกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558 และภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559 แบบใช้คะแนน V-NET
1.1 คะแนน GPAX ระดับ ปวส. (4 ภำคเรียน)
10-20%
1.2 คะแนน V-NET ระดับ ปวส.2
0-90%
1.2.1 ควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป
1.2.2 ควำมรู้พื้นฐำน
1.3 สอบสัมภำษณ์
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
2. องค์ประกอบในกำรพิจำรณำกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558 และภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559 แบบใช้คะแนน
สอบข้อเขียน
1.1 คะแนนสอบข้อเขียน
100%
1.2 สอบสัมภำษณ์
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

-๑๗3. ร่ำงปฏิทินกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียนภำคฤดูร้อน
ปีกำรศึกษำ 2558 และภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559 แบบใช้คะแนน V-NET
และแบบใช้คะแนนสอบข้อเขียน
รายการ / กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
แบบใช้คะแนน V-NET
แบบใช้คะแนนสอบข้อเขียน
1 ธ.ค. 2558 - 6 เม.ย. 2559 1 ธ.ค. 2558 - 6 เม.ย. 2559
รับสมัคร
1 ธ.ค. 2558 - 7 เม.ย. 2559 1 ธ.ค. 2558 - 7 เม.ย. 2559
ชำระเงินค่ำสมัครทำงธนำคำร
23 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
29 เม.ย. 2559
29 เม.ย. 2559
ประกำศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
1 พ.ค. 2559
1 พ.ค. 2559
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
10 พ.ค. 2559
10 พ.ค. 2559
ประกำศผลขั้นสุดท้ำย
17-19 พ.ค. 2559
17-19 พ.ค. 2559
รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิต
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้การดาเนินการรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ผลการเรียน มีการดาเนินการโดยการสอบข้อเขียนเช่นเดิม
๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ประสานงานไปยังคณะหรือส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน โดยวิธีใช้คะแนน V-NET
เป็นอีกทางเลือกนึงหรือไม่ หากต้องการใช้วิธีดังกล่าว โปรดแจ้งสัดส่วนของแต่ละ
องค์ประกอบของคะแนน V-NET ด้วย
๔.๑๗ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการขอยกเลิกหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลดังนี้
(๑) จานวนนิสิตแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง และมีการขอย้ายสาขาระหว่างปีการศึกษา
จานวนนิสิตแรกเข้า
รหัส ๕๔*
๓๔
รหัส ๕๕
๓๕
รหัส ๕๖
๑๔
รหัส ๕๗
๒๐
รวม
๑๐๓
* คาดว่าจบการศึกษารุ่นแรก ๑๖ คน

จานวนนิสิตปัจจุบัน ๒/๒๕๕๗
๑๐
๒๒
๖
๑๘
๕๖

-๑๘(๒) นิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรนี้มีปัญหาด้านการเรียน มีทักษะไม่เพียงพอในวิชา
ด้านการเขียนโปรแกรม ทาให้มีการย้ายสาขาและพ้นสภาพ
(๓) คณะฯ มีแผนจะปรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ให้เป็นกลุ่มหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยการปรับลดกลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และมีการประยุกต์ในงานธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ต้องการศึกษาและคุณสมบัติของนิสิตแรกเข้า และมีความชัดเจนในตลาดแรงงานมากขึ้น
(๔) คณะฯ มีแผนจะเปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แต่ด้วยข้อกาหนดของอาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศลาศึกษาต่อจานวน ๓ คน ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เพียงพอ แผนการเปิดหลักสูตร
จึงต้องเลื่อนออกไปเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ทั้งนี้ ยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่
เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๑๙ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๕ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

