
   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖ 

 วันพุธที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                    ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร 
                                                  มหาวิทยาลยับูรพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย 
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จแทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ  ในวนัจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     
      ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  และวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ช่วงเช้า 
๑.๔ รายงานการพัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยแบบอิเล็คทรอนิกส ์  
๑.๕  รายงานผลการสอบวินยั  
๑.๖  ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานวิชาการ 
๑.๗ รายงานผลการสอบสวน 

 ๒.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๓/๒๕๕๖  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
                   โดยมีการแกไ้ข  หน้า ๑   ให้ใส่ช่ืออธิการบดี เป็นผู้ลาประชุม 
 ๓.   ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔.  ให้ความเห็นชอบปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  โดยมี
ข้อสังเกตว่า ให้เพิ่มตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 ๕.   ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓  โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการค้าขายโลจิสติกส์  
เทคโนโลยีการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  และภูมปัิญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก เพื่อรองรับเขต 
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ให้ควบคู่ไปกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ควรมีการวางระบบความเชื่อมโยง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  วิทยาเขตจันทบุรี  และวิทยาเขตสระแก้ว ใหท้ั้ง ๓ แห่ง  
ร่วมมือและพฒันาในทิศทางเดียวกัน 
 ๖.   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๗.   ให้ความเห็นชอบการขอขยายการดําเนินการโครงการเงินทุนหมุนเวียน โครงการศูนย์ดูแล   
ผู้สูงอายุ ของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ผ่านมาต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๘.   ให้ความเห็นชอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรบัเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานและ 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 



๒ 
 
  1)  การปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตําแหน่งคณาจารย์  คํานวณโดยใช้อัตราเงินเดือนแรก
บรรจุของข้าราชการคูณด้วย 1.6  และตําแหน่งสนับสนุนวิชาการและลูกจ้างที่มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี  ใช้
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการคูณด้วย 1.4   

2)  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตามแนวทางของการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและ 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2555  ให้ใชแ้นวทางของสํานักงาน ก.พ. และคํานวณ 
โดยใช้สูตรการคํานวณตามการปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ 
   3)  ให้มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการเชิงบวก  และมาตรการลดหรือยกเลิกค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
   4)  ให้ปรับบัญชีเงินเดือนขั้นสูงโดยใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการขั้นสูงเป็นหลักในการ 
คํานวณ  และหากพนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเดือนเต็มในขั้นสูง  ให้ได้รับเงินเพิ่มตามผลการประเมินการ 
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติของข้าราชการ  โดยอัตราเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มให้พิจารณา 
หาอัตราที่เหมาะสม    
    การปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามแนวทางดังกล่าว 
ข้างต้น ผู้ที่ได้รับการบรรจุต้ังแต่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  จะต้องไม่เสียเปรียบผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 
หลังจากวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  กรณีที่มีปัญหาในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตาม 
คุณวุฒิของพนักงานและลูกจา้งมหาวิทยาลัย ตามหลักการที่นําเสนอขอความเห็นชอบ ให้นําเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยับูรพาพิจารณา  และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ๙.  ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังและการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๙(๓) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนี้ 

๑) อนุมัติการจัดต้ัง “คณะดนตรีและการแสดง” เป็นส่วนงานตามมาตรา 9(3) 
โดยมีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัย  บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและ 
การแสดง  ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มคีณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

๒) อนุมัติการยุบเลิกส่วนงานที่จัดต้ังตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การจัดต้ังส่วนงาน  และภาระหน้าที่ของส่วนงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๔.๒๐ (ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเล่ม ๑๒๕  ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑) 
  3)  เห็นชอบการแยกสาขาวิชาดนตรีและการแสดงออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็น  
สาขาวิชาดนตรีและการแสดงของคณะดนตรีและการแสดง 
  4)  อนมุัติการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานคณะดนตรีและการแสดง  ออกเป็น 
    (1)  สํานักงานคณบดี 
    (2)  สํานักงานจัดการศึกษา 
    (3)  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม  วัฒนธรรมและศิลปะ 
 ๑๐. ใหค้วามเห็นชอบโครงการจัดต้ัง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  วิทยาเขตสระแก้ว” 
เมื่อพร้อมเป็นส่วนงานให้เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  ให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการจัดต้ัง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช”ี  และให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติอีกครั้ง 
 

 



๓ 
 
 ๑๑.  ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๒.  ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน และภาระหน้าที่ของ
ส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๓.  ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศกึษา สําหรบันิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๑๑)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๔.  ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา  ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๕.  ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธติอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๖.  ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรพัย์สินของ 
มหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 ๑๗.  ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์  เป็นประธานกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 ๑๘.  ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง อาจารย์เสรี  ชิโนดม  เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๑  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๙.  ถอนวาระพิจารณาแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 
            ๒๐.  อนุมัติการกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ ให้แก่  นายดุสิต  ขาวเหลือง  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์    
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ต้ังแต่วันที่  ๑๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๕    (วันที่กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
            ๒๑.  ไม่อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     
เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑท์ี่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔    
            ๒๒.  ไม่อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร     
เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑท์ี่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔    
            ๒๓.  ใหค้วามเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา จากลําดับที่ ๖ เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร 
(ประธานสภาพนักงาน) เปลี่ยนเป็น ประธานสภาพนักงาน 
  ๒๔.   ให้ความเห็นชอบขอกําหนดกรอบอัตราตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สังกัดสถาบัน 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา   จํานวน  7 อัตรา โดยจําแนกดังนี้ 
 1)  ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  -  สาขาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล  ๒  อัตรา 
  -  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล   ๒  อัตรา 
  -  สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล  ๑  อัตรา 
  -  สาขาสิ่งแวดล้อมทางทะเล    ๑  อัตรา 
 2)  ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล   ๑  อัตรา 



๔ 
 
 ๒๕.  ให้ความเห็นชอบคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๙  วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑  
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๗๕/๒๕๕๖  ดังนี้      
    ๑)  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจดําเนินคดีนี้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
                           โดยใหม้ีอํานาจดําเนินคดีได้ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การ 
    ๒)  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจมอบช่วงให้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเป็นผู้รับ 
                           มอบอาํนาจดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้อธิการบดีมีอํานาจมอบ 
                           อํานาจช่วงต่อได้ด้วย  
 ๒๖.  ให้ความเห็นชอบคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และการที่เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่  ตามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑  
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๖๐/๒๕๕๖    ดังนี้ 
    ๑)  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจดําเนินคดีนี้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
                           โดยใหม้ีอํานาจดําเนินคดีได้ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การ 
    ๒)  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจมอบช่วงให้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเป็นผู้รับ 
                           มอบอาํนาจดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้อธิการบดีมีอํานาจมอบ 
                           อํานาจช่วงต่อได้ด้วย  
 ๒๗.  ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

      ๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักด์ิ   จักรไพวงศ์   ประธานกรรมการ 
      ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย    กรรมการ 
      ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์   กรรมการ 
      ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล    กรรมการ 
      ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา  เหล่าสุนทร    กรรมการ 
      ๖.  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ   กรรมการ 
      ๗.  ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน               กรรมการ 
     ๘.  ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา  เครือตราชู    กรรมการ 
      ๙.  ศาสตราจารย์ธํารง  เปรมปรีด์ิ               กรรมการ 
    ๑๐.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร  กรรมการ 
    ๑๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     เลขานุการ 
    ๑๒.  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑๓.  นางทิพวัลย์  กันกา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๔.  นางสาวสุภาภรณ์  คําเสียง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



๕ 
 
 

   ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการสําหรับผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สภามหาวิทยาลัย และ ก.พ.อ. 
กําหนด  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

(๒) แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรร 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

    (๓)  ประเมนิผลการสอนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย 
    (๔)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
    (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

            ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   ถงึวันที่  ๒๓   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
       ๒๘. อนุมติัผู้สําเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ   
จํานวน  ๕,๘๓๘ คน     

๒๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

๓๐. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น (เดือนสิงหาคม)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวนนิสิตที่จะรับเขา้ศึกษา แผน ก แบบ ๒ ประมาณ ๒๐ คน      

๓๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตร ี(มคอ.๐๒) 

๓๒.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว ต้ังแต่ภาคการ 
ศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวนนิสติที่จะรับเข้าศึกษา ประมาณ ๒๔๐  คน 
 ๓๓.  ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสนิธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
และคณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 ๓๔.  ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 
และการปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
(เดือนเมษายน ๒๕๕๖) และวิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 
 



      ๖ 
 
 ๓๕.  ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรบัผู้บริหาร)  
หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนเมษายน 
๒๕๕๖)  วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 ๓๖.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๓๗.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๘.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๓๙.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 

๔๐.  ให้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๑. ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔                                          

๔๓.  ถอนวาระหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๔.  ถอนวาระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔      

๔๕.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
การจัดการโลจิสติกส ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

๔๖.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

๔๗.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ   ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

๔๘.  ถอนวาระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๙.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
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