รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าประชุม
๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๓. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
(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. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

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

-๒๑๓. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๔. ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๘. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๐. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๑. ดร.ปริญญา นาคปฐม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๔. อาจารย์พิชญา ชิโนดม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๘. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

-๓๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ดร.ประทีป อูปแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

กรรมการ

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
นางสาวปัทมา วรรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองบริการการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๒.
๓.

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)

ตามที่ฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)”
ในระบบ CHECO แจ้งให้ส่วนงานทราบ เพื่อดาเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ปัจจุบันพบว่ายังมีหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” ในระบบ CHECO
จานวน ๖ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

-๔๑. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO
ซึง่ ส่วนงานยังไม่กดส่งให้ระดับมหาวิทยาลัย จานวน ๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๑)
๒. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO
ซึง่ ส่วนงานไม่สามารถแก้ไข/กรอกข้อมูลได้ จานวน ๔ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)
ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ส่วนงานทราบและดาเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ แนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก) หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการได้จัดทาแนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และ
ปิด (ยกเลิก) หลักสูตร เพื่อให้ส่วนงานที่มีความประสงค์จะเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และ
ปิด (ยกเลิก) หลักสูตร สามารถเสนอข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา

เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย
ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน ๒ หลักสูตรที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะใช้เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาทาให้ผู้ศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์เหล่านั้น
ได้อย่างบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อให้การบริหารงาน
ด้านวิชาการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๓๘๔/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://cid.buu.ac.th
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๕ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
มติ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕ จาก Ms. Bokyung
You เป็น Mr. Sangbeum Lee เนื่องจาก Ms. Bokyung You ขอยุติสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์

-๖คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๒๘๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ คือ
ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน และระบุการดาเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ตั้งแต่
การยุติสัญญาจ้างจนถึงปัจจุบัน
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓
จาก ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ เป็น อาจารย์รินดา วราวุฒิ เนื่องจาก ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ ได้เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์

-๗คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๒๘๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่ งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
มีข้อสังเกตให้พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่อาจมีความเสี่ยงจะทาให้คุณสมบัติของอาจารย์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ จาก อาจารย์ปณตา ปรีชาวุฒิเดช เป็น
อาจารย์พิริยา ผาติวิกรัยวงค์ เนื่องจากอาจารย์ปณตา ปรีชาวุฒิเดช ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปที่
โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์

-๘คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับที่ ๑ จาก อาจารย์สุนิสา จันทร์แสง เป็น ดร.อิทธิพล
ดวงจินดา เนื่องจากอาจารย์สุนิสา จันทร์แสง ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์

-๙คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
ขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๖ คือ อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๒๘๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๑๐ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๕ จาก ดร.ภัคญาณี สุดสาร เป็น ดร.สุปรีณา ศรีใสคา
เนื่องจากดร.ภัคญาณี สุดสาร ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับที่ ๗ เพิ่ม ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๒๘๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๑๑ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับที่ ๔
จากอาจารย์ธนยศ กุลฑล เป็น อาจารย์ลักษมณ บุญมา เนื่องจากอาจารย์ธนยศ กุลฑล ลาออก
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๒๘๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๑๒ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘

ขอหารือเรื่องช่องทางการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตชั้นปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
กาลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือเกี่ยวกับ
ช่องทางการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ว่าควรมีช่องทาง
การให้คาปรึกษากับนิสิตอย่างไร เพื่อให้การสื่อสารและให้คาปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตชั้นปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อออกแบบระบบการให้บริการนิสิตในภาพรวม
และให้ส่วนงานดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะทางานประกอบด้วย
ตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๖) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๗) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๘) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๐) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๑) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๓) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

- ๑๓ ๑๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๖) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๑๗) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
๑๘) ผู้อานวยการสานักหอสมุด
๑๙) ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๐) ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๑) นางสาวอริสฬา เตหลิ่ม
๒๒) นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๒. กาหนดให้มีการประชุมคณะทางานตามข้อ ๑ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. มอบฝ่ายวิชาการสอบถามช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์ผ่านทาง
Line Official Account และ Facebook Fanpage ของส่วนงาน และให้ส่วนงาน
แจ้งกลับภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลกลางสาหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
๔.๙

การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้กาหนดให้ส่วนงานปรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็น
รูปแบบออนไลน์ให้กับนิสิตในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอติดตามผล
การดาเนินงานดังกล่าวเพื่อนาข้อสังเกต ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ผลจากการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ละส่วนงานพบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ประเด็นปัญหา
๑.๑ สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าและไม่เสถียร
๑.๒ ความเชื่อมั่นของระบบการสอบออนไลน์ และวิธีการวัดและประเมินผล
๑.๓ เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนและจัดสอบออนไลน์
๑.๔ ความพร้อมของนิสิตต่อระบบการเรียนการสอน และการสอบแบบออนไลน์
เช่น การขาดอุปกรณ์ ความไม่คุ้นชินของนิสิต และทักษะในการเข้าถึงระบบ ฯ
เป็นต้น

- ๑๔ ๒. ข้อเสนอแนะ
๒.๑ ส่วนงานอาจจัดให้มีการทดลองสอบออนไลน์ก่อนการสอบจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต
๒.๒ ควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เช่น Line Official Account
โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจานวนมาก
โดยอาจเป็น Line Official Account ของส่วนงาน หรือเป็นของรายวิชา
เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการสอบออนไลน์ดังกล่าว
๒.๓ มอบฝ่ายวิชาการรวบรวมแหล่งความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน/
สอบออนไลน์ด้วยเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
และเผยแพร่ให้อาจารย์สามารถเรียนรู้ และนาไปประยุกต์กับการสอนในรายวิชา
ของตนเองได้
๒.๔ มอบฝ่ายวิชาการดาเนินการจัดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ให้อาจารย์อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการวัดและประเมินผลเพื่อให้
การเรียนการสอน/สอบออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๔ เมื่อนิสิตเรียนออนไลน์จบบทเรียนแล้ว ให้นิสิตทาแบบทดสอบหลังการเรียน
ออนไลน์เลย เพื่อประเมินผลการเรียนและบันทึกเป็นคะแนนเก็บสะสม
ของนิสิต
วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. โดยรูปแบบการประชุม
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สาหรับ
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ การเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ ๕ ปี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายวิชาการจึง
ขอให้หัวหน้าส่วนงานกากับติดตามการจัดทาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงให้ทันตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร

- ๑๕ ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ การใช้การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร สมอ.๐๘

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ที่กาลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ลดการแพร่กระจาย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอให้ใช้การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร สมอ.๐๘ แทนการ
ลงนามในเอกสาร สมอ.๐๘ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘
(แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

มอบฝ่ายวิชาการหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐

น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

