
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ 
วันอังคารที ่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. ผศ.พรชัย  จูลเมตต์    กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๖. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ดร.พอจิต   นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  ๑๕. ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. อาจารย์ตวงพร  พิณอุดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๕. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๖. ผศ.ดร.จนัทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๒๙. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๓. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐   น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษา 

 นอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา 
 นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๕๒๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผล 
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การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มีคุณภาพเป็นไปตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนา 
ประเทศตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 ตามท่ีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561  
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาเรื่อง การทบทวนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน  
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว มีมติดังนี้ 
 

เทอม/ปีการศึกษา เปิด - ปิดภาคเรียน 

ฤดูร้อน/61 จาก 25 พฤษภาคม 62 - 27 กรกฎาคม 62 
เป็น 18 พฤษภาคม 62 -12 กรกฎาคม 62  
(เลื่อนปิดภาคเรียนเป็น 19 กรกฎาคม 62 เพื่อชดเชยวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร หนึ่งสัปดาห์) 

ต้น/62 20กรกฎาคม 62 - 17 พฤศจิกายน 62 
ปลาย/62 30 พฤศจิกายน 62 - 29 มีนาคม 63 
ฤดูร้อน/62 18 เมษายน 63 – 26 มิถุนายน 63 

ต้น/63 4 กรกฎาคม 63 – 1 พฤศจิกายน 63 
ปลาย/63 14 พฤศจิกายน 63 – 14 มีนาคม 64 
ฤดูร้อน/63 3 เมษายน 64– 11 มิถุนายน 64 

 

หมายเหตุ 
  -  ภาคต้นภาคปลาย จัดการเรียนการสอน 17 สัปดาห์ ทั้งนี้ วันหยุดให้อยู่ในดุลยพินิจ 
                     ของส่วนงาน 
  -  ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอน 10 สัปดาห์ โดยจัดวันชดเชยวัดหยุดพิธีพระราชทาน 
   ปริญญาบัตร 1 สัปดาห์                  

  **ยกเว้น** วิทยาลัยนานาชาติเปิด-ปิดภาคเรียนคงเดิม  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทาหลักสูตรที่ตอบสนอง 

 ต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของประเทศ 
 

 ตามท่ีกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวทางการจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของประเทศ 
ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๕ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตร 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของประเทศ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น าเสนอ ร่าง หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้เรียน และความต้องการของประเทศ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น าผลของการวิพากษ์หลักสูตรไปใช้เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอ่ืนๆ ต่อไป 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งรายละเอียดโครงการฯ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้วแล้วมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ิมผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LOs) ด้านที่ ๖ ทักษะพิสัย 
  ๒. ขอให้ปรับปรัชญา วัตถุประสงค์ และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ให้สอดคล้องกัน 
   และสอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
  ๓. ขอให้พิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
   (Higher-order thinking Skill)  
  ๔. ขอให้ปรับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมให้มีความทันต่อสถานการณ์ 
   ของสังคมปัจจุบัน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
  ๕. ขอให้พิจารณาปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนให้เป็นรายวิชาที่บูรณาการระหว่างกลุ่มเทคโนโลยี 
   สารสนเทศประยุกต์ และกลุ่มนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
  ๖. ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา ๗๕๒๔๔๕๖๒ จาก Dot NET Technology  
   เป็น .NET Technology 
  ๗. การรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ใน TCAS รอบ ๑ และ ๒ สามารถโอนนิสิตมาอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ แต่ต้อง 
   ค านึงถึงความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ด้วย 
  ๘. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ  
   American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และ 
   ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๙. ตรวจสอบการใช้ค าว่า “แขนงกลุ่ม..” หากมี ให้ปรับเป็น “กลุ่ม” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑๐. เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การต่างๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
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อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การ ที่จ าเป็นต้องปรับกระบวนการ 
การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการ  
การผลิต โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม และผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ 
โดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ จึงส่งผลให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เปิดสอน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๓ ปี จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับรวมหลักสูตรเป็น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือให้ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมรองรับความต้องการ 
ของธุรกิจ รัฐบาล บริการด้านสุขภาพ สถานศึกษา และองค์การประเภทอ่ืนๆ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East  
for the Future of the Nation)” ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา 
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) แผนการพัฒนา 
เศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ 
(Creative-Digital Economy) ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตให้ได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน สามารถน าไปใช้ใน 
สถานการณ์จริงได ้และมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 

  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      ๙๑ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาแกน     ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ๗๙ หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ    ๔๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอก    ๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
  ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
  ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ การจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดโครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษา 
ทั่วไปแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ที่ประชุมมีมติเสนอให้จัดประชุม โดยให้แต่ละส่วนงานส่งบุคลากรมาจัดท า 
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
   กองบริการการศึกษา ในฐานะผู้ประสานงาน จึงได้จัดประชุมเพ่ือจัดท ารายวิชาหมวดศึกษา 
ทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
    ๑. สัมภาษณ์นิสิตที่เรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เอกสารแนบ ๑) 
    ๒. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เอกสารแนบ ๑) 
    ๓. แบ่งกลุ่มเขียน CLO และรายวิชา (เอกสารแนบ ๒) 
หมายเหต:ุ เอกสารเกี่ยวกับการจัดท ารายวิชาหมวดศกึษาทั่วไปทั้งหมดอยู่ใน goo.gl/NEV3e9  
 

    ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้น าข้อมูลดังกล่าว 
มาก าหนด PLO ดังนี้ 
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  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    (๑) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมและสามารถจัดการปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ สุจริต การตรงต่อเวลา และเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    ด้านความรู้ 
    (๑) สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลก 
    ด้านทักษะทางปัญญา 
    (๑) วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในการเปน็พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ ในการท างานเป็นทีม  
    ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูล สร้างนวัตกรรม  
รวมทั้งการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๒) มีทักษะการสื่อสารบนพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    และก าหนดกลุ่มในหมวดวิชาศึกษาตัวไป ดังนี้ 
  กลุ่ม ๑ กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒ หน่วยกิต 
  ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทักษะในการสื่อสารที่ดี การตระหนักรู้ความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม การตระหนักรู้ในเรื่องเป้าหมายร่วมกันของคนทั้งโลก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี EEC, SDG ) 
 

  กลุ่ม ๒ กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต  ๙ หน่วยกิต 
  ๑) ทักษะทางด้านพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) รู้เท่าทันสื่อ สมรรถนะ Digital  
ส าหรับบัณฑิตทั่วไประดับปริญญาตรี Digital Citizen ๙ ด้าน  
  ๒) ทักษะทางด้านการเป็น ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship การเงิน Startup 
เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม Digital Economy การวางแผนการลงทุน การเล่นหุ้น E-commerce)  
  ๓) ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายธุรกิจทั่วไป ภาษีอากร (Taxation) การเงินส่วนบุคคล  
กฎหมาย) 
 

  กลุ่ม ๓ กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    ๙ หน่วยกิต 
  ๑) ทักษะทางด้านการบริหารคุณภาพชีวิต (คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตสอนวิธีคิด  
วิธีปฏิบัติตน การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร ดนตรี กีฬา ศิลปะ อาหาร ศาสนาและปรัชญา  
สิ่งเสพติด การพนัน การท้องก่อนวัยอันควร พฤติกรรมทางเพศ เพศศึกษา การวางแผนชีวิตครอบครัว) 
  ๒) หัวใจแห่งบูรพา (มีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีความรู้เกี่ยวกับทะเลการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล) Burapha Spirit 
 

  เพ่ือให้การจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ที่ประชุมร่วม 
พิจารณาจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไป ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 



- ๑๐ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ คือ เห็นชอบการจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับ CLO และ PLO ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

กลุ่ม ๒ กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะ
การท างานในโลกอนาคต 

กลุ่ม ๓ กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต
คุณภาพ 

CLO CLO CLO 

๑. มีทักษะด้านการสื่อสาร สร้าง
กระบวนการทางความคิด (Mindset) 

ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

เพ่ือการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมโลก
ที่หลากหลายอย่างมีความสุข 
๒. สามารถวิเคราะห์และอภิปราย
ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมสากล และธรรม
เนียมปฏิบัติ 
ในสังคมไทยกับพลเมืองโลก  

 
 
 

๑. สามารถเรียนรู้ และใฝ่เรียนรู้
เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
เพ่ือวางแผน บริหารจัดการ ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์  
๓. เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และ
มาตรฐาน เพ่ือการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔. เข้าใจ สามารถบริหารจัดการด้าน
การเงินเบื้องต้นขององค์กร รวมทั้ง
วางแผนการตลาดขั้นพ้ืนฐานได้  
๕. มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ มีทักษะการแก้ปัญหา  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความว่องไว
ตื่นตัว และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการท างานเป็นทีม 

๑. สามารถอธิบาย สร้างแผนการ
ดูแลสุขภาพ ด้านการดูแลร่างกาย 
การรับประทานอาหาร การอยู่อาศัย 

รวมทั้งวางแผนชีวิตด้วยการจัดท า
แผนชีวิตที่เรียงล าดับความส าคัญ 
เปรียบเทียบแนวทางการด าเนินชีวิต 
ก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
บริบทของแต่ละบุคคล และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันจนเป็นอุปนิสัย 
๒. เลือกวิธีการ หารูปแบบ สื่อ
ศิลปะท่ีสามารถตอบสนองอารมณ์
และสุขภาพจิตในสถานการณ์ที่
เหมาะสม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 
PLO  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและสามารถจัดการปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ สุจริต การ
ตรงต่อเวลา เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีธรรมาภิบาล 
 
 



- ๑๑ - 
 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
(๑) สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลก  
(๒) วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีทักษะการอยู่รอด (Survival Skills) 
ในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(๑) สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ ในการท างานเป็นทีม 
(๒) ตระหนักในหน้าที่ของตนเองและเคารพในสิทธิมนุษยชน 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูล สร้างนวัตกรรม รวมทั้งการนาเสนองานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
(๒) มีทักษะการสื่อสารบนพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การเลือกกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๔) 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง (๔) หัวหน้าส่วนงานแต่ละกลุ่มสาขา กลุ่มสาขาละไม่เกิน 
สามคน เป็นกรรมการ โดยกรรมการตาม (๔) จะจัดอยู่ในกลุ่มสาขาใดให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และให้อธิการบดีจัดให้หัวหน้าส่วนงานแต่ละกลุ่มสาขาเลือกกันเอง นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเลือกกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๔) ตามกลุ่มสาขา ๆ ละไม่เกิน ๓ คน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมถอนวาระ เนื่องจากก่อนเริ่มการประชุมบริหารวิชาการไดด้ าเนินการเลือกกรรมการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  



- ๑๒ - 
 

 ๔.๒ การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี และการประกาศรับสมัคร 
  บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศ.นพ.อุดม  คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมเพ่ือมอบนโยบายการผลิตครู ๔ ปี ให้กับคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) โดยมีนโยบายให้ 
มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถรับนิสิตใหม่ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นจะต้องเร่งด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๕ ปี ทั้งหมด เข้าสู่ 
หลักสูตรผลิตครู ๔ ปี เพื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทันกับก าหนดเวลาที่จะสามารถใช้ได้ทันก่อนเปิด 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศึกษาศาสตร์ จึงเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
   ๑. การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี  (หลักสูตรปรับปรุง) คู่ขนานไปกับการจัดท า  
มคอ.๑ และเอกสารที่เก่ียวข้อง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๒. ขอใช้ชื่อหลักสูตรในประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   (๒) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
   (๓) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาฟิสิกส์  
   (๔) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาเคมี 
   (๕) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาชีววิทยา 
   (๖) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาภาษาจีน 
   (๗) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   (๘) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาพลศึกษา  
   (๙) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   โดยหมายเหตุว่า  หลักสูตรครู ๔ ปี ดังกล่าว “อยู่ระหว่างด าเนินการ” 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งพิเศษ/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 



- ๑๓ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี และการประกาศรับสมัคร 
 บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี  (หลักสูตรปรับปรุง) คู่ขนานไปกับ 
  การจัดท า มคอ.๑ และเอกสารที่เกีย่วข้อง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับนิสิตใหม่ 
  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. เห็นชอบการขอใช้ชื่อหลักสูตรในประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๘ หลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  (๒) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  (๓) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาฟิสิกส์  
  (๔) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาเคมี 
  (๕) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาชีววิทยา 
  (๖) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  (๗) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาพลศึกษา 
  (๘) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   โดยหมายเหตุว่า  หลักสูตรครู ๔ ปี ดังกล่าว “อยู่ระหว่างด าเนินการ” 
 ๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ 
ให้เป็นไปตามแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือ Thailand ๔.๐ ทั้งนี้หลักสูตรได้ 
ออกแบบให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้งานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม หรือ 3E (Engineering, Economic and Environment) โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มี 
คุณภาพและมีทักษะทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานกับภาคอุตสาหกรรม 
และรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า  



- ๑๔ - 
 

พ้ืนฐานด้านภาษาของนิสิตไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ดังนั้นจึงปรับเป็นรูปแบบ 
๒ ภาษา คือ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ทั้งวิชาการในสาขาวิชา 
และทักษะทางภาษาไปควบคู่กัน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นการปรับปรุง 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  โครงสร้างหลักสูตร 

  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๑๐๒ หน่วยกิต 
    ๑)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
   - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
             - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๘ หน่วยกิต 
   ๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
             - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม ๔๓ หน่วยกิต 
             - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



- ๑๕ - 
 

 ๔.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผนในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือ Thailand ๔.๐ ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องที่กับค าแนะนาของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทางาน  
จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนฐานด้านภาษาของนิสิตไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ทั้งหลักสูตร ดังนั้นจึงปรับเป็นรูปแบบ ๒ ภาษา คือ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้นิสิต 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้ทั้งวิชาการในสาขาวิชาและทักษะทางภาษาไปควบคู่กัน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ 
สนใจด้านวิศวกรรมสมองกลฝังตัว อีกท้ังเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และนโยบายทาง 
วิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
  โครงสร้างหลักสูตร 

  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาพื้นฐาน         ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     ๒๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       ๗๒ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       ๔๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า      ๑๒  หน่วยกิต 
  ๓) ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา     ๑๕  หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
 ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 

 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คอื ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี เป็น นายจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ 
    เนื่องจาก นางวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ เป็น นางสาวสโรชา แพร่ภาษา 
    เนื่องจาก นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 



- ๑๗ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิตศิาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวสโรชา แพร่ภาษา เป็น นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ 
    เนื่องจาก นางสาวสโรชา แพร่ภาษา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ เป็น นางสาวเมทินา อิสริยานนท์  
    เนื่องจาก นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ หมดสัญญาจ้าง  
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ 
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๘ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์ เป็น นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ เนื่องจากนายวัลลภ ศัพท์พันธุ์  
หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ี๒๕๕๙ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นายธวัชชัย ตุลาพรชัย เป็นว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  ยิ่งสง่า เนื่องจากนายธวัชชัย ตุลาพรชัย  
ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๙๑๖๙ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ เป็น นางภควรรณ เศรษฐมงคล  



- ๒๐ - 
 

เนื่องจากคณะฯ ได้เปลี่ยน นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๙๑๖๙ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล   
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๒ จาก Mr. John G. Ham เป็น นายพิเชษ วะยะลุน เนื่องจาก 
Mr. John G. Ham ได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจอ่ืนของคณะวิทยาการสารสนเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๙๑๖๙ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วนัอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ขอหารือ เรื่อง การเสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
   
  เนื่องจากการเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เรื่องการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงเล็กน้อย ที่ประชุมจึงขอหารือ เรื่อง ผู้ที่จะมาชี้แจงรายละเอียดวาระ สมอ. ๐๘  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 



- ๒๒ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติคือผู้ที่มาชี้แจงรายละเอียดวาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ ๐๘) และ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ ๐๘)  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณบดี 

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๑๕    น. 
 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)            (นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม) 
                        นักวิชาการศึกษา        นักวิชาการศึกษา 
                       ผู้บันทึกการประชุม       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


