รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าประชุม
๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. อาจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๓. อาจารย์ไกรยศ แซ่ลิ้ม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๖. ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๘. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๐. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

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

-๒๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๔. ดร.วชิราภรณ์
ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๕. ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๙. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๐. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๑. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๒๒. ดร.ปริญญา นาคปฐม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๓. อาจารย์ศุภฤทัย อิฐงาม
กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๕. อาจารย์พิชญา ชิโนดม
กรรมการ
ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

-๓๒๙. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๐. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๓๑. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ลาประชุม
๑.
๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.

อาจารย์รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐
วาระที่ ๑

สภาบันภาษา

น.

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)

ตามทีฝ่ ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)”
ในระบบ CHECO แจ้งให้ส่วนงานทราบ เพื่อดาเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ปัจจุบันพบว่ายังมีหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” ในระบบ CHECO
จานวน ๙ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

-๔๑. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO
ซึง่ ส่วนงานยังไม่กดส่งให้ระดับมหาวิทยาลัย จานวน ๕ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๑)
๒. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO
ซึง่ ส่วนงานไม่สามารถแก้ไข/กรอกข้อมูลได้ จานวน ๔ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)
ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ส่วนงานทราบและดาเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ การขอยกเลิกหลักสูตร (ปิดแบบมีเงื่อนไข) และขออนุโลมปรับลดจานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้หารือกับสานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เรื่อง การขออนุโลมปรับลดจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ขอยกเลิกหลักสูตร (ปิดแบบมีเงื่อนไข) นั้น สป.อว. ได้ตอบข้อหารือ
ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๗๑๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อดูแลนิสิตคงค้างในหลักสูตรนั้น ๆ จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้จบการศึกษา และ
เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ เมื่อนิสิตคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรที่เหลือสามารถไปทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น ๆ ได้เฉพาะรายกรณี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
เพื่อให้การเสนอขอยกเลิกหลักสูตร (ปิดแบบมีเงื่อนไข) และขออนุโลม
ปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาแบบฟอร์มการขอยกเลิกหลักสูตร
(ปิดแบบมีเงื่อนไข) และขออนุโลมปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจา
หลักสูตร สาหรับเสนอขอยกเลิกหลักสูตร (ปิดแบบมีเงื่อนไข) และขออนุโลมปรับลดจานวนอาจารย์ ฯ
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ

-๕-

มติ

ที่ประชุมรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
๑.๔ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ใช้เกณฑ์ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๘ นั้น พบว่าในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร การแปลเนื้อหาเกณฑ์ AUN-QA
Version ๓ จากภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาไทยยังไม่คลอบคลุมในบางเกณฑ์ (Criteria) ฝ่ายวิชาการ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
(ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๒๐๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
เกณฑ์ AUN-QA ภาษาไทยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA Version ๓ ภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจะใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรูปแบบ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร จานวน ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๑)
๒. รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาปรับตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กระชับยิ่งขึ้น โดยอาจปรับลดคอลัมน์
“การบูรณาการกับศาสตร์ที่สาคัญ ๗ ศาสตร์ เป็นคอลัมน์เดียว และ
ระบุเป็นรหัสแทนศาสตร์ ๗ ศาสตร์ ทั้งนี้ให้เพิ่มหมายเหตุแสดงความหมาย
ของแต่ละรหัสด้ว
๒. ตารางข้อมูลจานวนนิสิตในแต่ละชั้นปี ให้ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมว่า “สามารถปรับ
จานวนชั้นปีของนิสิตให้เหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้”
๓. เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป
๑.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

-๖ระดับอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้สามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) ได้ ซึง่ คุณสมบัติของหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
๑ จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
๕ คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
๗ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
๘ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
๙ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
๑๐ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
๑๑ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน ๖ ประเด็นตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๑๒
ฝ่ายวิชาการได้จัดส่งหนังสือแจ้งส่วนงานแล้ว ตามหนังสือเวียนที่
อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๒๘๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขอให้ส่วนงานดาเนินการตรวจสอบและ
ปรับแก้ข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและครบถ้วน ภายในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
หลังจากนั้นฝ่ายวิชาการจะสรุปข้อมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตร ตามเกณฑ์ฯ องค์ประกอบที่ ๑
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาต่อไป โดยฝ่ายวิชาการ
ขอให้ส่วนงานของท่านดาเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบและปรับแก้รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ในระบบ TQF ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยรายชื่ออาจารย์จะต้องสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร
(มคอ. ๒) หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ รายชื่ออาจารย์จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร สมอ. ๐๘
ฉบับล่าสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ

๒. ตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ของอาจารย์

-๗ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา โดยส่วนงานจะต้องกากับและติดตามให้คณาจารย์บันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
มายังระบบ TQF ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้สานักคอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อให้สามารถ
กรอกข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันร่วมผลิตได้
๑.๖ โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ด้วยฝ่ายวิชาการมีกาหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร
ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) โดยเรียนเชิญ ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม UAD ๒๐๒ ชั้น ๒
อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
ฝ่ายวิชาการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๆ ละ ๑ คน และผู้บริหารส่วนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนงานละ ๒ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ที่ http://bit.ly/2020cidd ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-๘๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แนวปฏิบัติการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง
ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งแนวปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณีกาหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จะต้องมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ดังนี้
เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดเกี่ยวกับกรณีของอาจารย์พิเศษว่า ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว และ
เป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาให้มีองค์ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ และอาจารย์
ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับ
ดูแลรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้
กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมีรายวิชาที่มคี วามจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ

-๙บุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดาเนินการได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดแต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ถือเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งส่วนงานจะต้องเสนอรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ โดย มคอ. ๓ ต้องระบุชื่ออาจารย์พิเศษและอาจารย์
ประจาที่ร่วมรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดการจัด
การเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น ๆ และเสนอให้กองบริการการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย ๖๐ วัน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับ ดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ จาก อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล เป็น ดร.ปภัทรนันท์
คุณพูนทรัพย์ เนื่องจาก อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล
ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร

- ๑๐ ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ ดร.รสา สุนทรายุทธ
ลาดับที่ ๒ ดร.มิยอง ซอ
ลาดับที่ ๓ อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
ลาดับที่ ๔ ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์
ลาดับที่ ๕ อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๔.๒

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- ๑๑ สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑๗ ตัด ดร.จันทรา อินทนนท์ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร เนื่องจาก ดร.จันทรา อินทนนท์ ลาออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับที่ ๑๙ ตัด อาจารย์นุชจรินทร์ แก้วกล้า ออกจากการเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์นุชจรินทร์ แก้วกล้า ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๔.๓

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

- ๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า เป็น
อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม
ทุ่งเก้า จะลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ลาดับที่ ๒ อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย
ลาดับที่ ๓ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ลาดับที่ ๔ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
ลาดับที่ ๕ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
ลาดับที่ ๖ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์
ลาดับที่ ๗ อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
ลาดับที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ลาดับที่ ๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ลาดับที่ ๑๐ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
ลาดับที่ ๑๑ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา

ผลการพิจารณา

- ๑๓ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชา ข
จานวน ๗ รายวิชา เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้เลือกเรียนรายวิชาที่มีความหลากหลาย
ทั้งด้านประกันภัยและคอมพิวเตอร์ ซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการทางาน และตรงกับสายงานมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. รายวิชา ๖๖๓๓๑๒๕๙ หลักการประกันภัย
๓ (๓-๐-๖)
๒. รายวิชา ๒๕๗๒๑๕๕๙ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ๓ (๓-๐-๖)
๓. รายวิชา ๒๕๗๒๑๖๕๙ หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ๓ (๓-๐-๖)
๔. รายวิชา ๘๘๖๒๗๑๕๙ การจัดการข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
๕. รายวิชา ๘๘๖๒๗๒๕๙ การทาเหมืองข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
๖. รายวิชา ๘๘๖๒๗๔๕๙ การสร้างมโนภาพข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)
๗. รายวิชา ๘๘๖๒๗๕๕๙ ระบบข่าวกรองธุรกิจ และ ๓ (๓-๐-๖)
ระบบอัจริยะ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๑๔ คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ เกรดและอัตราการตกออกของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
(รหัส ๖๒)

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
จานวนทั้งสิ้น ๘,๓๔๓ คน นั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ทาการประมวลผลเกรดของนิสิต
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และอัตราการตกออกของนิสิต ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๒) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเกรดและอัตราการตกออกของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๒) โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่วงเกรดที่ ๒.๕๑ – ๓.๐๐ และ
๓.๐๑ – ๔.๐๐ และขอให้หัวหน้าส่วนงานนาข้อมูลเกรดและอัตราการตกออกของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๒) ไปพิจารณาวางแผนเพื่อกากับดูแลนิสิตต่อไป

- ๑๕ วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การส่งเกรดตามกาหนดระยะเวลา

ตามทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติแนวปฏิบัติการติดตามการส่งเกรด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หากมีการส่งเกรดล่าช้า ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทาหนังสือ
ติดตามการส่งเกรด โดยให้ดาเนินการดังนี้
ครั้งที่ ๑ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรด
ถึงหัวหน้าภาควิชาผ่านคณบดี
ครั้งที่ ๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรด
ถึงคณบดี
ครั้งที่ ๓ อธิการบดีลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรดถึงคณบดี และ
งดจ่ายเงินเดือนให้แก่อาจารย์ผู้ที่ส่งเกรดล่าช้าในเดือนนั้น หากยังเพิกเฉย ไม่ดาเนินการส่งเกรด
จึงให้งดการเลื่อนเงินเดือน นั้น
กองทะเบียนและประมวลการศึกษาจึงขอให้ผู้บริหารส่วนงานกากับติดตาม
การส่งเกรดของนิสิตให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. รหัสวิชาเดียวกัน ให้ใช้ข้อสอบเดียวกันและตัดเกรดร่วมกัน
๒. ขอให้ผู้บริหารส่วนงานติดตามการส่งเกรดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๓. หากมีการส่งเกรดล่าช้า โดยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทาหนังสือ
ติดตามการส่งเกรดครั้งที่ ๓ แล้วนั้น หากยังเพิกเฉย ให้มีผลต่อการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
๕.๒ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๑๖ -

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๕

น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

