
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันพุธที ่๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล   กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์     กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง     กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย   กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง   กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์   กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก   กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล   กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๑. นางเสริมศรี  สามารถกิจ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ภรดี  พันธุภากร    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓. ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๔. อาจารย์นริศา  เรืองศรี     คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์อลงกต  สิงห์โต     คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. เภสัชกร ดร.ยศนันท ์ วีระพล    คณะเภสัชศาสตร์ 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ ชี้แจงกรณี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  ให้ตรวจสอบจ านวนเล่ม งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของบัณฑิต 
  ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพามอบหมายให้ตรวจสอบ
เรื่องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าสมควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการฯ ประเด็น กรณีตรวจพบข้อเท็จจริงว่า จ านวนเล่ม
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่เก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีจ านวนไม่สอดคล้องกับจ านวนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญา มหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติ “มอบหมายให้อธิการบดี ตรวจสอบและรายงานกรณีเรื่องจ านวนเล่ม
วิทยานิพนธ์ที่เก็บรวบรวมไว้เพ่ือการศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีจ านวนไม่สอดคล้องกับจ านวนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติปริญญา ต่อคณะกรรมการฯ โดยด่วน โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารายใดไม่ส่งเล่มให้ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการจะมีมติเพิกถอนการอนุมัติปริญญาบัตร 
ในล าดับต่อไป” นั้น 
  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวนเล่ม งานนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
เข้าไปตรวจสอบเล่ม งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดของคณะ/วิทยาลัย ด้วยตนเอง จากการ
ตรวจสอบพบว่า มีเล่ม งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ครบตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยมีเล่มที่ถูกยืมไป ๔๖ รายการ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการรับทราบโดยให้รายงาน 
เล่มที่ถูกยืมไป ภายใน ๒ สับปดาห์  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ชี้แจงกรณี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
  ให้งดรับนิสิต 
 

  จากกรณีที่มีข่าวคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้งดรับนิสิตระดับปริญญาเอกของ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
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องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 
  มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้พิจารณาจ านวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง ๓ หลักสูตร แล้ว
พบว่า มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวคือมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่มากเกินไป  
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้มหาวิทยาลัยงดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
จ านวน ๓ หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  และประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม กรณี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้ 
วิทยาลัยพาณิยศาสตร์งดรับนิสิตเพ่ิมอีก ๗ หลักสูตร และให้คณะศึกษาศาสตร์งดรับนิสิตในหลักสูตร 
ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่
เป็นจ านวนมาก ที่ประชุมจึงให้งดรับนิสิตเพ่ิม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๔.๑.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้งดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะ
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้งดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
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ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๔ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๓ การขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้งดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายให้คณบดี
คณะสหเวชศาสตร์น าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง โดยให้น าเสนอผ่าน 
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรต่อไป 
  คณะสหเวชศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดการปรับแก้ 
ตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังแนบ) จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านโภชนบ าบัดและการ 
ก าหนดอาหารที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางโภชนบ าบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยส่งเสริม 
การรักษาของแพทย์ในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย ควบคู่ไปกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยร้อยละ ๘๐ ของ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว 
  ๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑)  รับผิดชอบต่อผู้รับบริการสุขภาพ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒)  ปฏิบัติตามคุณธรรม และจริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
   ๓)  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อ่ืน มีคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ๔)  วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ แก้ไขปัญหา และ 
พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบ 
   ๕)  ประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบ าบัดทางการแพทย์ได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
  



- ๘ - 

   ๖)  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมิน 
ความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการให้ 
โภชนบ าบัดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และในชีวิตประจ าวันได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๗๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
   จาก หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็น หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ ขอให้เพ่ิมข้อมูลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลต่อ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร  
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  ๑.๓ หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญา 
   ของหลักสูตรให้กว้าง 
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตรข้อ ๑ โดยให้ก าหนดร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
   จาก ร้อยละ ๘๐ เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ…. และปรับวัตถุประสงค์ของ 
   หลักสูตร ข้อ ๒ ให้มีทักษะในเชิงปฏิบัติ 
  ๑.๕ ตารางรายการแจกแจงรายการครุภัณฑ์ที่ใช้ในหลักสูตร ขอให้เพิ่มรายการ 
   ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตรให้มีรายการครุภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  จ านวน ๔๐ คน 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใหค้วามเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๔๐ คน แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๓.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  



- ๑๑ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ ขอให้เพ่ิมข้อมูลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลต่อ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ ขอให้ปรับข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับความส าคัญ และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้แยก 
   เป็นกลุ่ม ได้แก่ ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓.๒.๒ อาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตร ๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ขอให้ปรับกลยุทธ์หรือ 
   กิจกรรมของนิสิต ในหัวข้อ “มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง” 
  ๑.๖ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ขอให้พิจารณา 
   ทบทวนปรับแก้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ข้อ ๓ 
  ๑.๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีความรับผิดชอบหลัก 
   ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เพ่ิมในข้อ ๒ ด้านทักษะพิสัยให้เพ่ิมในข้อ ๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้าน 
สหวิทยาการ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต  
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  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 

และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ ขอให้เพ่ิมข้อมูลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลต่อ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับ ข้อ ๒ แผนการพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ๑.๑  
   ขอให้พิจารณาทบทวนตัดค าว่า “หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง 
   รองศาสตราจารย์” ออก 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้แยก 
   เป็นกลุ่ม ได้แก่ ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓.๒.๒ อาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตร ๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๕ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอาจารย์โดยส่งเสริมและ 
   สนับสนุนให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
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  ๑.๖ ขอให้ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicators)  
   ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มกราคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีความรับผิดชอบหลัก 
   ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เพ่ิมในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ด้านทักษะทางปัญญา  
   ให้เพ่ิมในข้อ ๓ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   ให้เพ่ิมในข้อ ๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพิ่มในข้อ ๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้าน 
สหวิทยาการ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  ภาคนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 

และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
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   คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ ขอให้เพ่ิมข้อมูลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลต่อ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับ ข้อ ๒ แผนการพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้แยก 
   เป็นกลุ่ม ได้แก่ ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓.๒.๒ อาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตร ๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๔ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอาจารย์โดยส่งเสริมและ 
   สนับสนุนให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๕ ขอให้ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicators)  
   ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มกราคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีความรับผิดชอบหลัก 
   ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เพ่ิมในข้อ ๒ และข้อ ๓ ด้านทักษะทางปัญญา  
   ให้เพ่ิมในข้อ ๓ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   ให้เพ่ิมในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพ่ิมในข้อ ๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ   
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก “นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล” เป็น “นางจิณห์จุฑา  
ชัยเสนา ดาลลาส” เนื่องจากต้องการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง 

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ. ๑) ได้บริหารหลักสูตรอย่างมี 

ประสิทธิภาพ(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖.๑/ว ๐๘๙ ลงวันที ่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
จิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผลงานร่วม 
 ๒. เสนอสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒  
จาก นางสาวณัฐธยาน์  เชาว์ธนาพัฒน์ เป็น นางสาวภัทรวดี ศรีคุณ เนื่องจากนางสาวณัฐธยาน์  เชาว์ธนาพัฒน์ 
มีผลงานทางวิชาการเกินระยะเวลาในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕  
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จากนายวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข เป็น นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ เนื่องจากนายวรัญญู  ประเสริฐเจริญสุข 
ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
  ๑.๑ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผลงานร่วม 
  ๑.๒ อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่สูงขึ้น 
  ๑.๓ คุณวุฒิการศึกษา ขอให้เรียงคุณวุฒิสูงสุดขึ้นก่อน โดยให้ปรับให้สอดคล้องกัน 
   ทุกล าดับ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวมนทิรา  สังข์ศิลชัย เป็นนางสาวภัคชิสา คนสุภาพ  
เนื่องจากนางสาวมนทิรา สังข์ศิลชัย  ลาออกจากราชการ  
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสุภัค  วงษ์วรสันต์ เป็นนางสาวกุลนาถ มากบุญ  
เนื่องจากนางสาวสุภัค  วงษ์วรสันต์  ย้ายไปวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายปิยะเสริญ  พิชิตวงศ์  เป็นนางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ  
เนื่องจากนายปิยะเสริญ พิชิตวงศ์ ไม่มีผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
  ๑.๑ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผลงานร่วม 
  ๑.๒ อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่สูงขึ้น 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธิ์ เนื่องจาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณา 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
  



- ๑๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
  ๑.๑ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มีน้อยมาก ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการ 
  ๑.๒ อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่สูงขึ้น 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ พิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ 
  ๔.๕.๑ ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่สภาวิชาการ คือ “ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดท าร่าง 
รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดสรุป ดังนี้ 
   ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
   หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มีจ านวน ๒๓๖ หลักสูตร เป็นหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ๑๒๐ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑๖ หลักสูตร จ าแนกตามระดับ
การศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 
๑๒๕ หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนทั้งหมด ๓๑ หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด ๘๐ หลักสูตร 
   หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ หลักสูตร  
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร 
   นิสิต มีจ านวน ๔๔,๗๒๘ คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๓๘,๐๙๓ คน  
นิสิตระดับปริญญาโท ๕,๔๙๕ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก ๑,๑๔๐ คน 
   นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๒๑ คน จากทั้งหมด ๘๓ คน  
   นิสิตต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๖๔ คน จากทั้งหมด ๒๓๗ คน 
   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
คิดเป็นร้อยละ 80.12 



- ๑๙ - 

   ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโทเป็นบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ
บทความจากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๖๗๘ เรื่อง และมีจ านวนผลงาน
วิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก ได้แก่ บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๒๑๗ เรื่อง 
   ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล จ านวน ๒๖ ผลงาน 
   ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
   ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจ านวน 
๑๑๕ เรื่อง ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจ านวน ๒๙๙ เรื่อง  
   ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับชาติ ๒๒๗ เรื่อง ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับนานาชาติ มีจ านวน ๑๗๕ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ มีจ านวน ๘๙ เรื่อง  
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ มีจ านวน ๓๖ เรื่อง  
   มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๗ ครั้ง มีการจัดประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ จ านวน ๑๓ ครั้ง  
   งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม ทั้งสิ้น ๒๘๐,๑๙๔,๕๘๗ บาท 
   มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน ๒๒๕ โครงการ เป็นกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๕๘ โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๓๖ 
โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๕๗ โครงการ และส่วนงานสนับสนุนการเรียน
การสอน จ านวน ๗๔ โครงการ 
   ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   อาจารย์ประจ า มีจ านวน ๑,๓๗๙ คน เป็นอาจารย์ 995.5 คน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 281.5 คน รองศาสตราจารย์ ๙๓ คน และศาสตราจารย์ ๙ คน 
   การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๔ คน และรองศาสตราจารย์ ๑๒ คน  
   การอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕๗ คน และ 
รองศาสตราจารย์ ๑๓ คน  
   อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๒ คน จากทั้งหมด ๔๐ คน  
   อาจารย์ต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๒ คน จากทั้งหมด ๒๓ คน 
   ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๑๑ ผลงาน 
   ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
   โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา มีจ านวน ๑๐๒ โครงการ 
   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
   ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยตัวบ่งชี้หลัก ๑๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก ๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ ๗ 
ระดับ  
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   การด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งหมด จ านวน ๕๐ ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในประเทศ จ านวน 
๒๑ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๔ ฉบับ และเป็นความร่วมกับต่างประเทศ จ านวน ๒๙ ฉบับ 
โดยมกีิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๕ ฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้คณะกรรมการฯ น ากลับไปพิจารณา หากพบข้อแก้ไขหรือมีข้อเสนอแนะ 
  ขอให้ส่งกลับมาทีฝ่่ายเลขานุการ ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วให้อยู่ใน 
  ดุลยพินิจของกรรมการและเลขานุการว่าควรจะน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม 
  สภาวิชาการอีกครั้งหรือไม่ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑ แล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๒ พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ 
   ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒.๒.๒ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม นับตั้งแต่มีประกาศใช้บังคับ นั้น ส่งผลกระทบต่อ
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จากการมีภาระงานสอนไม่เพียงพอ ท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่บังคับใช้ (งานสอนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ต่อภาค
การศึกษา)  ส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ อันจะท าให้ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของส่วนงานที่รับมาจาก
มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล  
 คณะแพทยศาสตร์ จึงขอพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์เพ่ือใช้ในการพิจารณาการขอต าแหน่งต าแหน่งทางวิชาการ ตามรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตามเสนอ   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน 
 ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์เพ่ือใช้ในการพิจารณาการขอต าแหน่งต าแหน่ง 
 ทางวิชาการในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะแพทยศาสตร์ใช้วิธีการเทียบชั่วโมงการสอน 
 แล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๕.๓ พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะหใ์ห้มหาวิทยาลัยบูรพา
พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ได้กล่าวไว้ 
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๕ ข้อ ๓๖ (หน้า ๒๒) 
ดังนี้ “พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ต าแหน่งอาจารย์ ที่เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ท าหน้าที่สอนและวิจัย
มาก่อนในสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่าระดับต าแหน่งทางวิชาการท่ี 
ตนเคยด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์พิจารณาผลงาน 
ทางวิชาการตามข้อ ๑๒.๔” (หน้า ๘) ดังนั้นมีผลให้คณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 
ที่มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ ๑๒.๔ ไม่สามารถเทียบต าแหน่งทางวิชาการได้  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยบูรพา
พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบันการศึกษาอ่ืนตามเกณฑ์ 
ในประกาศ ก.พ.อ. เทียบต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยให้แนบผลงานในส่วนที่ขาดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒.๔ ซึ่งผลงานนั้นต้องส าเร็จก่อน 
วันได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเทียบ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะให้เพ่ิมผลงานเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑก์ารเทียบต าแหน่งทางวิชาการ  
 โดยผลงานเดิมที่น ามาเทียบได้ไม่ต้องผ่านการประเมินซ้ า แต่ผลงานที่จะยื่นเพ่ิม 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ทั้งนี้ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้นับจากวันที่กองบริการ 
 การศึกษารับเรื่อง และมอบให้ฝ่ายต าแหน่งทางวิชาการไปดูเรื่องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 
 เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
 
  ๔.๕.๔ การขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต และการขอปรับ 
   แผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
   การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปกีารศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารยป์ระจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา  ๑:๘ ๘ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

รวม  ๘ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
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 ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ประจ าต่อนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
จาก ๑:๘ เป็น ๑:๒๐ โดยมีเหตุผลในการขอปรับสัดส่วน คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่มีสภาวิชาชีพรับรองคุณวุฒิแต่อย่างใด อีกท้ังการจัดการเรียน 
การสอนในสาขาวิชาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ซ่ึงไม่มผีลกระทบและอันตรายต่อชีวิต
โดยตรง  
 ทั้งนี ้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วเห็นว่า 
 ๑.  อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาสามารถ
จัดการเรียนการสอนและสามารถควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิต 
ในสาขาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได ้ 
 ๒.  เพ่ือสามารถให้บริการทางวิชาการ เช่น โครงการ BUU House โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้ชุมชน สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.  ยังคงรักษาค่าเล่าเรียนไว้เช่นเดิม  
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติรับรองการขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา และการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
 จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มีมตเิห็นควรให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ประจ าต่อนิสิต และปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้ และเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงขอปรับการคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต เป็น ๑: ๒๐ 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

หลักสูตร 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารยป์ระจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา  

๑: ๒๐ ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวม  ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หมายเหตุ  * จ านวนการรับนิสิตตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 จ านวนนิสิตที่จะรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อ
นิสิต และการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
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   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต และการขอปรับ 
  แผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
  และการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด าเนินการให้ 
 สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศประชุมร่วมกันว่าจะก าหนดสัดส่วน 
 อาจารย์ต่อนิสิตเท่าไหร่ แล้วแจ้งข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ๔.๕.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 



- ๒๔ - 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะศึกษาศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะดนตรีและการแสดงจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรด
พิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
  



- ๒๕ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๑๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะคณะสหเวชศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
  



- ๒๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๑๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือ
โปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๔.๕.๑๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะโลจิสติกส์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 



- ๒๗ - 

 ๔.๕.๑๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมขอเปลี่ยนเวลา จากเดิม ๑๐.๐๐ น. เป็น ๑๓.๐๐ น. ส าหรับวันและสถานที่คงเดิม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
 
                   
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


