
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๓. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารย์ฉวีรัตน์  ชื่นชมกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๓. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกูล   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.สุวรรณา   รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๑. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  ๒๓. นายอดุลย์เดช  หนูทอง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๕. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๖. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    (แทน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๐.  นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๓๑. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๖. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ์ ด่านกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๓๕     น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชากร 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
  ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
   ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา โดยให้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   อีกครั้งหนึ่ง 
  ๓. ขอให้พิจารณาบุรพาวิชาของรายวิชา ๘๘๖๓๖๑๕๙ ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
  ๔. หมวดที ่๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ให้เพ่ิมประมาณการรายรับ 
  ๕. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
   ตรวจสอบรายการปรับแก ้(check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการ 
   บริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

  คณะโลจิสติกส์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน เพ่ือสนองความต้องการ 
ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ที่เป็นด้านโซ่อุปทานต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประเทศ 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นปัญหาและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน  
ตลอดจนด้านด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความใฝ่รู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักในองค์กร 
และมีความรับผิดชอบต่อองค์กร ตนเอง และสังคม 
 ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสาร กับผู้มาติดต่อ
กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๑ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓ หน่วยกิต 
๑) วิชาเฉพาะด้าน ๓๓ หน่วยกิต 

  ๒) วิชาบังคับ ๖๑ หน่วยกิต 
  ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑ ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๓. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสาขาวิชา  
  ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่หลักสูตร 
  ก าหนด และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ 
  อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที ่๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 ๔. ให้ทบทวนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทางด้าน Supply Chain 
 ๕. ขอให้ทบทวนปรับแผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้  
  ในหมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ให้เหมาะสมและครอบคลุมการปรับกระบวนการภายใน  
  และการพัฒนาบุคลากร 
 ๖. ขอให้ปรับปีการศึกษาที่เริ่มรับนิสิต โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 

๗. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
 ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการ 

  บริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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๓.๒      การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 
  ที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกต ิจ านวน ๘๐ คน 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน 
 

มติ  ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 
 

 ๔.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ ปี  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิต คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนชุมชน  
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
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 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๒๕๕   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๒๑๙  หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ ๒๐๓  หน่วยกิต  
 ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะ   ๑๖  หน่วยกิต  
 ที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ 
 ตามความสนใจของผู้เรียน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๗/ว๐๐๐๐๓  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที ่ศธ ๖๒๐๗/๐๐๑๖๔  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ทบทวนความส าคัญของหลักสูตรให้ชัดเจนและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ 
   ของสาขาวิชา สอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ/พ้ืนที่ชายแดน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็น “เขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก” 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
   เนื่องจากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาต่างกัน สามารถใช้ชื่อวิชาเหมือนกันได้หรือไม่ 

๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
 ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
 พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจเสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ 
มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความถูกต้อง 
กับข้อมูลที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบัน ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน 
ของรายวิชา จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด  
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาพร้อมที่จะประกอบ 
อาชีพ สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๓   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๗  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน ๒๔  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก ๕๗  หน่วยกิต  
   ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๓๑  หน่วยกิต 
   ๒.๒ วชิาเอกเลือก ๒๖  หน่วยกิต 
  ๓) วิชาเฉพาะด้าน    ๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนและ 
   เหมาะสมกับสาขาวิชา ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้  
   (Learning Outcomes) ที่หลักสูตรก าหนด และสอดคล้องตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที ่๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะให้ชัดเจน 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาเพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรนี้ให้มากขึ้น 
   เช่น รายวิชาสัมมนาการตลาด รายวิชาการปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น 
  ๑.๔ หมวดที ่๔ ข้อ ๑ ให้ระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจาก 
   ความคาดหวังโดยทั่วไปที่หลักสูตรพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิต 
   และเพ่ิมเตมิกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
  ๑.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
   American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
   และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๖ ให้ตรวจสอบ Curriculum Mapping ให้มีการกระจายความรับผิดชอบหลัก 
   ให้เป็นไปตามแนวทางการก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร  
   (มคอ. ๒) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
 ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
 พิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
  ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  ๑. ขอปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
  (Curriculum Mapping) โดยขอเพ่ิมความรับผิดชอบหลัก ข้อ ๒.๓  
  จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
  ๑.๑ ๖๘๓๓๗๓๖๐ การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบ าบัด 
  ๑.๒ ๖๘๓๔๗๓๖๐ ภาคนิพนธ์ 
  ๒. ขอปรับแผนการศึกษา โดยย้ายรายวิชาเลือกเสรี จาก ชั้นปีที่ ๒ 
   ภาคการศึกษาต้น เป็น ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
  ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ี๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 



- ๑๑ - 
 

  ล าดับที่ ๒ จาก Mr.Richard Paul Metcher เป็น Ms.Nicola Prin 
    เนื่องจาก Mr.Richard Paul Metcher ลาออกตั้งแต่วันที่  
    ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr.Fox Hugh Bernard เป็น นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี 
    เนื่องจาก Mr.Fox Hugh Bernard ลาออกตั้งแต่วันที่ 
    ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต 
รระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๕ แนวทางการเรียนทดแทนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอหารือเรื่องแนวทางการเรียนทดแทนรายวิชา 
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งผลให้บางรายวิชาที่อยู่ในเล่มหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ถูกยกเลิกไปและบางรายวิชาไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
 



- ๑๒ - 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจสอบพบว่ายังมีนิสิตคงค้างที่จะต้องเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจ านวนนิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนไม่เพียงพอ 
ต่อการขอเปิดรายวิชา จึงขอหารือแนวทางการเรียนทดแทนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวทางการเรียนทดแทนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้ส่วนงานที่มีนิสิตคงค้างในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณารายวิชาเรียนทดแทน และแจ้งกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ด าเนินการต่อไป 

 
 ๔.๖ การเข้าร่วมโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 

 

  สถาบันวิชาการ ทีโอท ีมีความประสงค์น าเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการ  
Thailand Digital Young Talent Development  Project ซึ่งทางบริษัท ทีโอท ีได้รับการส่งเสริมและ 
สนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจาก DEPA Digital Manpower Fund มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และทัศนคติของบุคลากรในวัยเชื่อมต่อและวัยท างาน ในด้านทักษะดิจิทัล ผ่านกลไก 
ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดในโครงการ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
ปรึกษาหารือร่วมกันและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๑๕      น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
            นักวชิาการศึกษา ระดบัปฏิบัติการ          นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย   ยงศิร)ิ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 


