รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๓. ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒๑๖. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๗. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์รัตนา
วิงวอน
๒. รองศาสตราจารย์ภรดี
พันธุภากร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัดดา แนบเกษร
๕. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
๖. นางสาวณัฐกานต์
ปัดเกษม
๗. นายพิชญพงศ์
คีรีเดช
๘. นางสาวณัฐสุดา
ถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันภาษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๓วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขอชี้แจงการไม่ยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ที่ประชุมมีมติ “ขอให้พิจารณายุบหลักสูตรนี้รวมกับสาขาพัฒนาชุมชนเป็นหลักสูตรเดียว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรโดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชา”
ต่อมามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรปรับแผนการผลิตบัณฑิตในปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ ให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจา ซึ่งทั้งสองหลักสูตรยังคงเสนอจานวนการขอเปิดรับนิสิต
แยกมาเป็น ๒ หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงพิจารณา เรื่อง การยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกครั้งและมีมติดังนี้
๑. เห็นควรให้ยุบรวมหลักสูตรโดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชาและให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ฝ่ายวิชาการจึงเสนอการยุบรวมหลักสูตรฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ความเห็นชอบการยุบรวม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาเรื่องดังกล่าวเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการไม่ยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรเดียว และได้มอบให้ภาควิชาสังคมวิทยา
ดาเนินการดังต่อไปนี้

-๔๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ภาควิชาฯ จะไม่เปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (แต่ยังยกเลิกหลักสูตรฯ ไม่ได้เพราะหลักสูตรฯ ยัง
ไม่ผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ภาควิชาฯ จะขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น และเปิดรับ
ปีการศึกษาละ ๕๖ คน (FTE ๑ ต่อ ๒๕)
๓. ขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้รับการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว
และนารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวมาเพิ่มเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและเพื่อจะพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา ขอชี้แจงการไม่ยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ยืนยันตามมติเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชา สาหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้รับนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคมได้
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๑.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรด
พิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๕ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๖คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป

-๗๔.๑.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๒) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ
และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบ
ประมวลความรู้ สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๙ (๒) จากเดิม “นิสิตที่สอบไม่ผ่านวิธีใดหรือข้อสอบชุดใด จะต้องสอบ
แก้ตัวใหม่ด้วยวิธีนั้นหรือข้อสอบชุดนั้น” เปลี่ยนเป็น “นิสิตที่สอบไม่ผ่านวิธีใด
จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ด้วยวิธีนั้น”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา
สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๓) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การเปลี่ยนระดับการศึกษา สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ

-๘และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา
สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา
สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทางานนิพนธ์ของ
นิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๔) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
แนวปฏิบัติในการทางานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรด
พิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ
และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทางาน
นิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทางานนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทางานนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ชื่อประกาศ ปรับเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทางานนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐”

-๙๑.๒ ข้อ ๖ การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานนิพนธ์ เดิม “นิสิตต้องเข้ารับ
การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศของห้องสมุดและจริยธรรมวิจัยก่อน
ลงทะเบียนเรียนงานนิพนธ์” เปลี่ยนเป็น “นิสิตต้องเข้ารับการอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศของห้องสมุดและจริยธรรมวิจัยก่อนลงทะเบียนทางานนิพนธ์”
๑.๓ ข้อ ๑๔ การสอบปากเปล่างานนิพนธ์ (๓) เดิม “กาหนดให้มีคณะกรรมการ
สอบปากเปล่างานนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย
(ก) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกหลักสูตร
อย่างน้อย ๑ คน โดยผ่านความเห็นชอบของประธานหลักสูตร
เป็นกรรมการ”
เปลี่ยนเป็น “กาหนดให้มีคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย”
(ก) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกหลักสูตร ๑ คน
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ง) อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๔) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ
และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๐ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๑๒ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (๓) เดิม “คณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย
(ก) ประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จากบัญชีรายชื่อที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(ข) กรรมการ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเสนอโดยคณบดี”
เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ประธานหลักสูตรเสนอ
คณบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ คน
แต่ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จานวน ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ง) อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นกรรมการ”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๔) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การทาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ
และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๑๑ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๙ การสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
เดิม
“(๑) นิสิตจะสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อ
(ก) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(ข) ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักประธานหลักสูตร และหรือหัวหน้าภาควิชา
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณบดี
(๒) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักร่วมกับประธานหลักสูตรและหรือ
หัวหน้าภาควิชาเสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ มีจานวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย
(ก) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
กรณีมีความจาเป็นอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ”
เปลี่ยนเป็น
“(๑) นิสิตจะสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อ
(ก) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(ข) ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แล้ว
(๒) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักร่วมกับประธานหลักสูตรและหรือ
หัวหน้าภาควิชาเสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ มีจานวน ๓ คน ถึง ๔ คน ประกอบด้วย
(ก) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ”

- ๑๒ ๑.๒ ข้อ ๑๒ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (๓) เดิม “คณะกรรมการสอบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
(ก) ประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จากบัญชีรายชื่อที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(ข) กรรมการ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเสนอโดยคณบดี”
เปลี่ยนเป็น
“คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ง) และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นกรรมการ
(จ) และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๕ สาขาวิชา และเปิดรับนิสิต
เข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึง่ ได้กาหนดเปิดรับนิสิตประเภท นิสิตภาคปกติและนิสิต
ภาคพิเศษ มีระบบการจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค และจัดแผนการศึกษาให้ทั้งนิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ แต่ละภาคการศึกษาเป็นแผนการศึกษาเดียวกัน ซึ่งมีกาหนดการเรียนการสอนในเวลา
ทางาน และอาจเรียนนอกเวลาทางานบางส่วนก็ได้ และสภาวิศวกร จะไม่อนุญาตให้จัดรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาเฉพาะสาขา อยู่ในแผนการศึกษาภาคฤดูร้อน นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเสนอให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๒) ดังนี้
จากเดิม
ข้อ ๘ ระบบการศึกษา
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา
คือภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามลาดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้

- ๑๓ ขอเสนอแก้ไขเป็น
ข้อ ๘ ระบบการศึกษา
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา
คือภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามลาดับ หรือจัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น
๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามลาดับ สาหรับหลักสูตรที่มีข้อกาหนดโดยสภาวิชาชีพ
หรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะกาหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพหรือ
องค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัด
การศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๓) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๔ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๒ เดิม “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป” เปลี่ยนเป็น “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป”
๑.๒ ข้อ ๓ (๒) เดิม “Common European Framework of Reference for
Languages Thailand” เปลี่ยนเป็น “Common European Framework
of Reference for Languages - Thailand”
๑.๓ ข้อ ๔ เดิม “ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยจัดทาโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา
มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้”
เปลี่ยนเป็น “ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยจัดทาโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๘) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๘ เดิม “ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้อธิการบดีวินิจฉัย
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาส่วนงาน” เปลี่ยนเป็น “ในกรณีที่มี
ปัญหาทางการปฏิบัติและไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ให้คณะกรรมการประจา
ส่วนงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยและคาวินิจฉัยของอธิการบดี
ถือเป็นที่สิ้นสุด”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๓) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียน
เรียนข้ามประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๖ คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๖ เดิม “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง คณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงาน อาจเห็นชอบให้นิสิตภาคพิเศษ
เฉพาะรายบุคคลลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาเดียวกัน
โดยให้ชาระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามอัตราสาหรับนิสิตภาคพิเศษ”
เปลี่ยนเป็น “ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาส่วนงาน อาจเห็นชอบให้นิสิตภาคพิเศษเฉพาะ
รายบุคคลลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาเดียวกัน
โดยให้ชาระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามอัตราสาหรับนิสิตภาคพิเศษ”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภท
นิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภท
นิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๑๗ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๑๐ เดิม “ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการประจาส่วน
งานวินิจฉัย”
เปลี่ยนเป็น “ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการประจาส่วน
งานวินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิต
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิต
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๙ เดิม “ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้อธิการบดีวินิจฉัย
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาส่วนงาน”
เปลี่ยนเป็น “๙ ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติและไม่ได้กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ให้คณะกรรมการประจาส่วนงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
เพื่อวินิจฉัยและคาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป

- ๑๘ ๔.๑.๑๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอน
ผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการ
เรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ปรับชื่อประกาศ เป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอน
ผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๑.๑๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ
และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติและบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๑๙ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ เดิม “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุไว้ในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งตามเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับทราบหลักสูตร” เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๒ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว

- ๒๐ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับหลักสูตรเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐”
๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ ๑.๑ ขอให้ปรับแก้เป็น
“แบบ ๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์
หรือการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕ ขึ้นไป
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย
๒ บทความ ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ และมีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
แบบ ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจานวนการรับมากกว่า ๑ คน
๑.๔ ขอให้ปรับจานวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาสัมมนาให้มีจานวนชั่วโมงปฏิบัติ
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผลงานทางวิชาการต้องได้รับ
การเผยแต่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายงการต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งผลงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๓ นายพงศ์เดช ไชยคุตร
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
๑.๖ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะ
ทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชา โดยให้เพิ่มความรับผิดชอบหลัก
๑.๗ ขอให้ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษอังกฤษ คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และคาอธิบายภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยให้ตรวจสอบทุกรายวิชา
๑.๘ ขอให้ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตร โดยให้เขียนเหตุผลให้ชัดเจน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๒๑ ๔.๒.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งใช้มาเป็นเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับหลักสูตรเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐”
๑.๒ ขอให้ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษอังกฤษ คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และคาอธิบายภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยให้ตรวจสอบทุกรายวิชา
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อสารนิพนธ์ เป็น งานนิพนธ์

- ๒๒ ๑.๔ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ในรายวิชาวิทยานิพนธ์โดยให้เพิ่ม
ความรับผิดชอบหลักในด้านทักษะทางปัญญา
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผลงานทางวิชาการต้องได้รับ
การเผยแต่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายงการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑.๖ ขอให้ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตร โดยให้เขียนเหตุผลให้ชัดเจน
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร และจานวนหน่วยกิตลดลง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
ระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้าน
สหวิทยาการ
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

- ๒๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับหลักสูตรเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐”
๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ ๑.๑ ขอให้ปรับแก้เป็น
“แบบ ๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย
๒ บทความ ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
แบบ ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจานวนการรับมากกว่า ๑ คน
๑.๔ ขอให้ปรับจานวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาสัมมนาให้มีจานวนชั่วโมงปฏิบัติ
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผลงานทางวิชาการต้องได้รับ
การเผยแต่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายงการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑.๖ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะ
ทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ให้มีความรับผิดชอบหลักด้วย
๑.๗ ขอให้ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษอังกฤษ คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และคาอธิบายภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยให้ตรวจสอบทุกรายวิชา
๑.๘ ขอให้ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตร โดยให้เขียนเหตุผลให้ชัดเจน
๑.๙ ขอให้นาผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับหลักสูตรด้วย
๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้มีความแตกต่างกัน โดยให้ดูข้อมูลได้จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๒๔ ๔.๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้านสหวิทยาการ
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
ภาคนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

- ๒๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับหลักสูตรเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐”
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อสารนิพนธ์ เป็น งานนิพนธ์
๑.๓ ขอให้ปรับจานวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาสัมมนาให้มีจานวนชั่วโมงปฏิบัติ
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผลงานทางวิชาการต้องได้รับ
การเผยแต่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายงการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑.๕ ขอให้ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษอังกฤษ คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และคาอธิบายภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยให้ตรวจสอบทุกรายวิชา
๑.๖ ขอให้ปรับรายวิชาตามที่คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเสนอแนะ
๑.๗ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ของรายวิชาสารนิพนธ์และ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ให้แตกต่างกัน
๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้มีความแตกต่างกัน โดยให้ดูข้อมูลได้จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๒.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี และจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบันทั้งด้านโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะวัยสูงอายุ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ทาให้เกิดลักษณะของสังคมกลาง
อากาศ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของบุคคล โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต กอปรกับจานวนของ
พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ยังมีไม่เพียงพอ
จากความสาคัญดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม
และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

- ๒๖ โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบรายวิชา ๑๐๗๕๐๓๖๐ นโยบายและระบบสุขภาพ
เป็นรายวิชาที่มีอยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วหรือไม่
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เนื่องจากมีรายวิชาน้อยมาก
๑.๓ ขอให้พิจารณาเพิ่ม Curriculum Mapping รายวิชาวิทยานิพนธ์
ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ ๖
๑.๔ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้มีความรับผิดชอบรองด้วย
๑.๕ ขอให้เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เนื่องจากมีรายวิชาทางด้านปฏิบัติ
รายวิชา ๑๐๖๕๐๔๖๐ การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๑ และ
รายวิชา ๑๐๖๖๐๕๖๐ การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒
๑.๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรขอให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
๑.๗ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และส่งให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
๒. เมื่อสภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๒๗ ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติม
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ในระดับอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอน
นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพต่า สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิต
ไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และนิสิตได้ทางานตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทางาน เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน
และตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการ
เพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้สาหรับ
การประกอบอาชีพในอนาคต โดยสืบเนื่องจากที่ในปัจจุบัน การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีปัญหา
ด้านประสิทธิภาพการสอน นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพต่า สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้
ในสถานศึกษากับการให้นิสิตปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และนิสิตได้ทางานตรงตามสาขาวิชาชีพ และมี
ประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- ๒๘ ให้พร้อมทางาน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันและ
ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการ
เพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (ก) 2 รายวิชา คือ 301301 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา
301495 สหกิจศึกษา เนื่องจากในปัจจุบนั การศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ มีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอน
ให้นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพ สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตไป
ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยที่นิสิตได้ฝึกทางานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทางานเมื่อจบการศึกษาแล้ว และ
พัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธกิจกับ
สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและตอบสนองความต้องการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2557 และ 2558 สามารถเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นได้
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

- ๒๙ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 2 รายวิชาคือรายวิชา 301301 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา 301495 สหกิจศึกษา
เนื่องจากในปัจจุบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนให้นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพ
สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยที่
นิสิตได้ทางานตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทางานเมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับ
สังคมทีเ่ กิดประโยชน์ร่วมกันและตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว

- ๓๐ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ จากนายธงชัย
ศรีวิริยรัตน์ เป็น นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เนื่องจากนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ลาปฏิบัติงานเพื่อไปทาวิจัย
หลังปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ทาให้ต้องมีผู้ปฏิบัติงานแทนในตาแหน่งและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของ สกอ. ที่ระบุว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๑ ๔.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 5 จาก นายเอกชัย สุธีรศักดิ์ เป็น นางสาวปารีชา รัตนศิริ เนื่องจากมีการ
ปรับหน้าที่การทางานในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้เกิดความ
สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2559
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ลาดับที่ ๓ นางสาวนฤมล อินทรวิเชียร
เป็น นางสาวปัทมา พอดี เนื่องจากมีการย้ายนางสาวนฤมล อินทรวิเชียร ไปเป็นประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี

- ๓๒ ๒. ขอเปลี่ยนข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ลาดับที่ ๒ จากเดิม อาจารย์
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากมีการปรับตาแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ลาดับที่ ๓ นางสาวนฤมล อินทรวิเชียร
เป็น นางสาวปัทมา พอดี เนื่องจากมีการย้ายนางสาวนฤมล อินทรวิเชียร ไปเป็นประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
๒. ขอเปลี่ยนข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ลาดับที่ ๒ จากเดิม อาจารย์
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากมีการปรับตาแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว

- ๓๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จากนายยอดยิ่ง ธนทวี เป็น นางสาววิไลลักษณ์ คาลอย
เนื่องจากนายยอดยิ่ง ธนทวี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
ลาดับที่ ๓ จากนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็น นางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์
เนื่องจากนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๔ ๔.๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕
จาก นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เป็น นายวีระ หวังสัจจะโชค เนื่องจากนางสาวชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธิ์ ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น และเพิ่มอาจารย์ลาดับที่ ๖ คือ นางสาวพัณณ์อร เภาเจริญ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕ จาก พันตารวจเอกนภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธิ์ เนื่องจาก พันตารวจเอกนภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

- ๓๕ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๒
นางสาวกัญญาภัค อยู่เมือง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๔ ร่าง แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา
ทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดนโยบายและเป้าหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดทาแผนเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ออกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
โดยได้จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ภายใต้กรอบนโยบายประกาศฯ โดยมีคณะ/วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและได้เสนอ
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๓๖ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต
เป้าประสงค์ ๑ อาจารย์จะได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับนิสิตและ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๒. นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
ที่เหมาะสมกับนิสิต
๒. ร้อยละของนิสิตที่ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนิสิต
เป้าประสงค์ นิสิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนิสิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์
เป้าประสงค์ อาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์ นิสิตสามารถเข้าถึงสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา
๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยขอให้ปรับตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ ๒
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๗ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการเสนอให้มีการประมวลและประเมินความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุมมอบฝ่ายวิชาการให้ดาเนินการประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

