
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน 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. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
 ๘. ภก.รศ.ดร.ยศนันท ์วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๓. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ผศ.ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
  ๒๐. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๑. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๒. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๓. ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๔.  อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕.  ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ๕. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
   ๖. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
   ๗. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
   ๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การบันทึกข้อมูล มคอ.๗ ในระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และ 
บทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ “ข้อ ๖ (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารแบบ มคอ.๗ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และให้บันทึกในระบบออนไลน์ แล้วแจ้งกองบริการการศึกษา 
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปกีารศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย” นั้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฝ่ายวิชาการจึงขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท าเอกสารแบบ มคอ.๗ และให้บันทึกในระบบออนไลน์ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษาตาม 
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ คือ ขอให้ฝ่ายวิชาการประสานกับส านักคอมพิวเตอร์ให้เพ่ิมเติมข้อมูล 

ในการบันทึก มคอ. ๗ ในระบบออนไลน์ โดยให้เพ่ิมช่องในการกรอกข้อมูลมติกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน และหลังจากกด submit แล้ว ขอให้ระบบส่ง e-mail อัตโนมัติ  
ไปทีค่ณบดีส่วนงานนั้นๆ และงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพ่ือแจ้งว่ามีการท า  
มคอ.๗ เรียบร้อยแล้ว 

 
 ๑.๓ การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง  
การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือ 
การให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยน 
แนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ 
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บุคลากรของ 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของ 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และถ่ายทอดความรู้ได้ และเพ่ือร่วมกัน 
ก าหนดกลไกการก ากับการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมทั้งการเผยแพร่ 
ข้อมูลหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
เขา้ศึกษาในหลักสูตร นั้น 
  ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และได้รวบรวมเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การปรับเปลีย่นแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/pdf/CHECO/CHECO-Semena-07-06-2561.html 
หรือ QR Code :  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชา 
  ที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบตาม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียม 
บุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ใน 
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ 
สังคมศาสตร์ นั้น 
  เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่ก าหนดให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ 
กระบวนการยุติธรรม พิจารณาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ในหมวดวิชาบังคับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานกิจการยุติธรรม จึงขอ 
แจ้งขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว โดยส่วนงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.oja.go.th/TH/jodp/  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก้รหัสวิชา ๖๗๗๑๔๖๕๙  กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เป็น ๖๗๗๑๔๔๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร เนื่องจากความผิดพลาด 
   ในการพิมพ์ 
  ๒. ปรับแก้รหัสวิชา ๖๗๗๓๔๕๕๕๙  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
   เป็น ๖๗๗๓๔๖๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร เนื่องจากความผิดพลาด 
   ในการพิมพ์ 
  ๓. ปรับแก้รหัสวิชา ๖๗๗๓๔๘๕๙  การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น เป็น ๖๗๗๓๔๗๕๙ 
    ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์  
  ๔. ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา ๖๗๗๓๐๕๕๙ การจัดการเมืองและชนบท 
   City and Rural Management เป็น Urban and Regional Planning เนื่องจาก 
   ความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๙ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  
รายละเอียด ดังนี้  
  ๑. รายวิชา ๘๘๕๓๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๑ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับต้น 
  ๒. รายวิชา ๘๘๕๔๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๒ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับกลาง 
  ๓. รายวิชา ๘๘๕๑๐๕๕๙ ฉลาดรู้เนื้อหาดิจิทัล  เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหา 
   ที่ทันสมัย 
  ๔. รายวิชา ๘๘๕๒๐๔๕๙ การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
   เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๕. รายวิชา ๘๘๕๓๗๑๕๙ ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๖. รายวิชา ๘๘๕๑๐๖๕๙ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้นิสิตระดับ 
   ปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๗. รายวิชา ๘๘๕๒๘๑๕๙ เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๘. รายวิชา ๘๘๕๔๘๒๕๙ ธุรกิจเกิดใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นิสิตระดับ 
   ปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ 
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้เพ่ิมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
  สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ รายละเอียด
ดังนี้ 
  ๑. รายวิชา ๘๘๕๓๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๑ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับต้น 
  ๒. รายวิชา ๘๘๕๔๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๒ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับกลาง 
  ๓. รายวิชา ๘๘๕๑๐๕๕๙ ฉลาดรู้เนื้อหาดิจิทัล  เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหา 
   ที่ทันสมัย 
  ๔. รายวิชา ๘๘๕๒๐๔๕๙ การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพ่ือให้ 
   นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๕. รายวิชา ๘๘๕๓๗๑๕๙ ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๖. รายวิชา ๘๘๕๑๐๖๕๙ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้นิสิตระดับ 
   ปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
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  ๗. รายวิชา ๘๘๕๒๘๑๕๙ เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
   ได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๘. รายวิชา ๘๘๕๔๘๒๕๙ ธุรกิจเกิดใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้นิสิตระดับ 
   ปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ 
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้เพ่ิมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
  สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

  ซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๕ 
จาก นายประวิทย์  บุญม ีเป็น นางสาวณัฐพร  ภักด ีเนื่องจาก นายประวิทย์  บุญม ี ย้ายไปประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 



- ๑๐ - 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบบัปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ ์๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๓ จาก นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เป็น นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน  
    เนื่องจาก นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ลาออก 
  ล าดับที่ ๖ เพ่ิม นายประวิทย์  บุญมี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๑ เมือ่วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป ี๒๕๕๙ 
แล้ว 
 



- ๑๑ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๑๐     น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)            (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                        นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                       ผู้บันทึกการประชุม       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


