รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet และ
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าประชุม
๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.สมคิด ใจตรง
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๕. นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๖. ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
๘. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๐. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

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

-๒๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๔. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ สุวรรณนิภา
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๙. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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

-๓๒๘. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี

กรรมการ

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ดร.อัจจิมา ศุภจริยาวัตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ ข้อมูลหลักสูตรและวิชาการเรียนการการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ด้วยราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
โดยพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทาหน้าที่ในการประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้กาหนดให้สานักงาน ฯ ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย (SDGs
Roadmap) และมอบหมายให้สานักงาน ฯ ดาเนินการจัดทาแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาหรับประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้กาหนดให้มีการดาเนินการ
ร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งภาควิชาการเป็นภาคีการพัฒนาที่สาคัญในการดาเนินการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการนี้ สานักงาน ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาข้อมูล
หลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อนามาประกอบการศึกษา วางแผนแนวทาง
และจัดทาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยนาเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (สกุล PDF) ขนาดไฟล์ละไม่เกิน ๕ MB และสามารถนาเข้า
ได้มากกว่าหนึ่งไฟล์สู่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html)
ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username/Password ของคณะ/ส่วนงาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงานจัดทาข้อมูลหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนของ
ส่วนงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(SDGs) และส่งมาที่ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๕๑.๓ ขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โดยขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนแบบ
ออนไลน์ และให้ยกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่อนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา นั้น
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้กับนิสิต นักศึกษาในสถานการณ์ดังกล่าว สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอความร่วมมือให้สภาสถาบัน
อุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ การขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวน ๑ คน นั้น
บัดนี้ นิสิตในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
คณะศึกษาศาสตร์ จึงเสนอขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-๖คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบการขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)

ตามทีม่ หาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการส่งหลักสูตรให้สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ในระบบ CHECO แล้วนั้น บัดนี้ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้พิจารณาและส่งหลักสูตรกลับมาให้มหาวิทยาลัยแก้ไข จานวน ๑๗ หลักสูตร
ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ส่วนงานทราบและดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

-๗๒.๒ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพือ่ รับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้รายวิชาเรียนมีความทันสมัยสอดคล้องกับแผนงาน
“ยุวชนสร้างชาติ” ของรัฐบาล จึงขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
รายวิชา ๓๐๗๔๙๖๕๙ เทคโนโลยีชีวภาพปริวรรต
๖ (๐-๑๘-๙)
Translational biotechnology
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

-๘ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้พิจารณาปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในลาดับที่ ๖ จาก ดร.วรธรรม
พงษ์สีชมพู เป็น ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ เนื่องจาก ดร.วรธรรม พงษ์สีชมพู
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร
ลาดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
ลาดับที่ ๓ อาจารย์ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข
ลาดับที่ ๔ อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
ลาดับที่ ๕ อาจารย์ปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์
ลาดับที่ ๖ ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ
ลาดับที่ ๗ อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล
ลาดับที่ ๘ อาจารย์สุธิดา ชิโนดม
ลาดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา สุขพลา

-๙ลาดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนวล คณานุกูล
ลาดับที่ ๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
ลาดับที่ ๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ลาดับที่ ๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ลาดับที่ ๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
ลาดับที่ ๑๕ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
ลาดับที่ ๑๖ ดร.วรธรรม พงษ์สีชมพู
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ทีป่ ระชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๐ ๔.๓

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑
จาก อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค เนื่องจากอาจารย์วีรภัทร
พุกกะมาน ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๑ ๔.๔

(ร่าง) มาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และ
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการจึงได้ ร่าง มาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
๑.๑ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner Person)
ใฝ่รู้ตลอดชีวิต รอบรู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ได้ ทาให้เกิดความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
๑.๒ เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator) สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล มีทกั ษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสื่อสารได้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา และ
กล้าแสดงออก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาส และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
๑.๓ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลัง
เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก

- ๑๒ ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จานวน ๕ ตัวชีว้ ดั )
๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่นำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหำวิทยำลัยบูรพำ ไปออกแบบผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (PLO)
(เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
๑.๒ ร้อยละของนิสิตปริญญำตรีที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป (เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
๑.๓ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือนวัตกรที่สำเร็จกำรศึกษำ
จำกหลักสูตรที่สร้ำงหรือร่วมสร้ำงผู้ประกอบกำรหรือนวัตกรภำยใน ๑ ปี
(เป้ำหมำย ร้อยละ ๕ ของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรมุ่งผลิตผู้ประกอบกำร
หรือนวัตกร)
๑.๔ ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่ผ่ำนเกณฑ์ The Internet and Computing
Core Certification (IC3) และ โครงกำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy Project) สำนักงำน กพ. (Level 3) (เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
๑.๕ ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (เป้ำหมำย ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๑)
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและช่วยขับเคลื่อน ด้านเศรษฐกิจ ฐานความรู้ สังคม และวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและประเทศ มีการนามาตรฐานการวิจัยมาช่วยยกระดับคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ ที่เกิดจากการวิจัยมาพัฒนา
ผู้เรียน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การยกระดับสินค้าหรือบริการให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (จานวน ๗ ตัวชี้วัด)
๒.๑ ระบบอัจฉริยะในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม (เป้ำหมำย ๑
กระบวนงำน)
๒.๒ จำนวนโครงกำรสำคัญเชิงนโยบำยของประเทศที่มหำวิทยำลัยบูรพำเป็น
ผู้ดำเนินกำรหลัก (เป้ำหมำย อย่ำงน้อย ๒ โครงกำร)
๒.๓ ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนงำนวิจัยที่แก้ปัญหำเชิงพื้นที่ (Area-based
Research) ต่อจำนวนงำนวิจัยพื้นฐำน (Basic Research) (เป้ำหมำย
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ ๑๐)
๒.๔ ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนงำนวิจัยขั้นสูง (Frontier Research)
ต่อจำนวนงำนวิจัยพื้นฐำน (Basic Research) (เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ ๕)

- ๑๓ ๒.๕ จำนวนศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Centre of Excellence) (เป้ำหมำย
จำนวน ๒ ศูนย์ฯ ต่อ ๓ ปี)
๒.๖ จำนวนงำนวิจัยที่สร้ำง Startup (เป้ำหมำย อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง)
๒.๗ จำนวนคณำจำรย์และบุคลำกรวิจัยที่มีค่ำดัชนีคุณภำพ (H-index)
ทีต่ ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๗๕ (เป้ำหมำย อย่ำงน้อย ๕ คน)
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
มีการจัดบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โดยใช้องค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อน
ด้านเศรษฐกิจ ฐานความรู้ สังคม และวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ (จานวน ๒ ตัวชี้วัด)
๓.๑ จำนวนชุมชนที่มหำวิทยำลัยพัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืนและเข้มแข็ง
(เป้ำหมำย ๑ ชุมชนภำยใน ๕ ปี)
๓.๒ ร้อยละของโครงกำรที่นำไปสู่กำรสร้ำงควำมยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชน
สังคม ในพื้นที่ภำคตะวันออก (เป้ำหมำย ร้อยละ ๒๐ ของจำนวน
โครงกำรทั้งหมด)
มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มีการจัดการเรียนรู้ การวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนใน
ภาคตะวันออกเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและคุณค่าความเป็นไทย ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
และแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นชุมชนภาคตะวันออก โดยประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็น
สากลได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จานวน ๕ ตัวชี้วัด)
๔.๑ ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่มีรำยวิชำที่ส่งเสริมสำระควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ ภูมิปัญญำ (เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๒ จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยตำม
อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นในภำคตะวันออก (เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ ๓๐
โครงกำร)
๔.๓ จำนวนโครงกำรวิจัยที่ต่อยอดภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ควำมเป็นไทย และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ชุมชน (เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ ๓
โครงกำร)

- ๑๔ ๔.๔ จำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศำสตร์ (เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ ๒,๕๐๐ คน)
๔.๕ จำนวนโครงกำร/กิจกรรมของเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่ำงสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ ๕
โครงกำร)
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ มีหลักสูตรที่ออกแบบตามแนวคิด หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการที่หลากหลายของประเทศ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๕.๒ มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สาหรับการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คานึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว
โปร่งใสและตรวจสอบได้
๕.๓ ใช้เกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่สากล
ยอมรับ สาหรับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ และใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในระดับส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการดาเนินงานการจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตามข้อกาหนดของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ (จานวน ๕ ตัวชี้วัด)
๕.๑ ร้อยละของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่ออกแบบตำมแนวทำง
กำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education, OBE)
(เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
๕.๒ ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่ออกแบบตำมแนวทำง OBE ที่สำมำรถ
บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด (เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
๕.๓ ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
เกณฑ์ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่สำกลยอมรับ (เป้ำหมำย
ร้อยละ ๑๐๐)
๕.๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนองค์ประกอบที่ ๑ กำรกำกับมำตรฐำน ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรที่กำหนดโดย สปอว. (เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)

- ๑๕ ๔.๕ ร้อยละของส่วนงำนและมหำวิทยำลัยที่ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำรและประเมินคุณภำพ (เป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ (ร่าง) มาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๓ และตัวชี้วัด ต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
มีมติให้ปรับปรุง (ร่าง)
มาตรฐานฯ และ
ตัวชี้วัด แล้วเสนอสภา
วิชาการพิจารณา
อีกครั้ง
ปรับปรุง (ร่าง)
มาตรฐานฯ และ
ตัวชี้วัดตาม
ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับ “ตัวชี้วัด” เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน” โดยไม่ต้องระบุค่าเป้าหมาย

- ๑๖ ๑.๒ มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ขอให้ปรับตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดทีป่ รับตามมติสภาวิชาการ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
๑. ร้อยละของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่
๑. หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่นา
ที่นาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ไปออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร บูรพาไปออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
(PLO) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
หลักสูตร (PLO)
๒. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์การสอบ ๒. นิสิตปริญญาตรีมีความรู้และทักษะ
วัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ A2
ภาษาอังกฤษ ระดับ A2 ขึ้นไป
ขึ้นไป (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
๓. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เป็น
๓. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษามี
ผู้ประกอบการหรือนวัตกร ที่สาเร็จการศึกษาจาก
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
หลักสูตรที่สร้างหรือร่วมสร้างผู้ประกอบการหรือ
นวัตกรภายใน ๑ ปี (เป้าหมาย ร้อยละ ๕ ของบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมุ่งผลิตผู้ประกอบการ
หรือนวัตกร)
๔. ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ๔. นิสิตระดับปริญญาตรี มีสมรรถนะ
และ โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
ด้านอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project)
สานักงาน กพ. (Level 3) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
๕. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ๕. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
(เป้าหมาย ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑)
บัณฑิต ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
๑.๓ มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ ข้อให้ปรับตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดทีป่ รับตามมติสภาวิชาการ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
๑. ร้อยละของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่
๑. หลักสูตรที่มีการออกแบบและจัดการเรียนการ
ออกแบบตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ สอนตาม OBE และมีการประเมินคุณภาพ
(Outcome Based Education, OBE) (เป้าหมาย
หลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ตาม
ร้อยละ ๑๐๐)
มาตรฐานวิชาชีพ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ทีส่ ากลยอมรับ
๒. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่ออกแบบตาม
ตัดออก
แนวทาง OBE ที่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
หลักสูตรกาหนด (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

- ๑๗ ตัวชี้วัดทีป่ รับตามมติสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
๓. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่สากลยอมรับ (เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐)
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑
การกากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สปอว. (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
๕. ร้อยละของส่วนงานและมหาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์
EdPEx เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
ประเมินคุณภาพ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
นาไปรวมกับข้อ ๑

๒. หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑
การกากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
๓. ส่วนงานและมหาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์ EdPEx
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและประเมิน
คุณภาพ

๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕

ข้อมูลผู้สมัคร ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอรายงานจานวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ทุกส่วนงานพิจารณาจานวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนการรับนิสิต เพื่อวางแผน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๔
และรอบ ๕ ต่อไป

- ๑๘ วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

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

ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๒ โครงการอบรม เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Assessor Calibration)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการโครงการอบรม เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Assessor Calibration) ในวันพฤหัสบดีที่
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Hangouts
Meet โดยมีรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย นั้น
เพื่อให้โครงการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ เข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. โดยรูปแบบการประชุม
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สาหรับ
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป

- ๑๙ ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕

น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

