
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.ณัฎฐกานต ์พฤกษ์สรนันทน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์สิริกุล  กวมทรัพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์  วีระพล  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ  หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. อาจารย์ไพโรจน์  สว่างไพร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ภาณุวัฒน์   ด่านกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ  สุวรรณนิภา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๑. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๒๒. อาจารย์ตวงพร  พิณอุดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    (แทน) กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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 ๒๙. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้ลาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๔. ผศ.ดร.ระพีพร  ศรีจ าปา    กรรมการ 
 ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๔๐     น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ว. ๒/๒๕๖๒ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๒๐๒ 
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ  เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๕๘ และ มคอ.  
  เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
 

   ด้วยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยคณะท างานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) ได้ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบและ 
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รับฟังข้อเสนอแนะ เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
ปี ๒๕๕๘ และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น เอบีซี ชั้น ๑ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาก่อนน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 
   จากการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
   ๑. นโยบายการปลดล๊อค และการปรับเปลี่ยน เพื่อปฏิรูปอุดมศึกษา  
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)  
กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศ 
สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงฯ  
๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 
    ๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาส 
ที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบ 
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์  
เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มี 
คุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขัน 
ในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the Future) ทั้ง Upskill และ  
Reskill และ (๓) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย 
    ๑.๒ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  
(Value Based Economy) โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand- 
side และบูรณาการงานวิจัย ๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม  
(Platform) ได้แก่ (๑) สร้างคนและองค์ความรู้เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้าง 
นักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก (๒) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและเบ็ดเสร็จ (๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง ๑๐ S-Curve  
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand  
Talent) เช่น PM ๒.๕, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum  
Computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศ 
ในอนาคต 
    ๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม 
(Innovation Nation) โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่  
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สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in  
Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ  
สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง Value Creation  
    ๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลัก 
ในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยน 
บทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและ 
ประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  
และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  
(๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge)  
(๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (๓) มหาวิทยาลัย 
ที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based Development) ใน ๔ ภูมิภาคได้แก่  
ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) ภาคใต้ (ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง  
(เจ้าพระยา ๔.๐) 
   ๒. การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
ปี ๒๕๕๘ และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
    ๒.๑ แนวคิดของการปรับเปลี่ยน 
      (๑) ปลดล๊อคเพ่ือปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
      (๒) สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
      (๓) ผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษ ๒๑ 
      (๔) ลดภาระหลักสูตรคุณภาพ ช่วยเหลือหลักสูตรต้องการพัฒนา 
      (๕) เปิดโอกาการพัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์ 
      (๖) เปิดโอกาสเอกชนเข้ามาร่วมสร้างหลักสูตร 
    ๒.๒ ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรี 
      (๑) ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นการ 
บ่มเพาะ “บุคลิกภาพ (Character)” บัณฑิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ มีความเข้าใจ 
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม และเน้นการบูรณาการหมวดวชิาศึกษาทั่วไป สอดแทรก ผสมผสานที ่
สอดรับ กลมกลืน และเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะของวิชาชีพ (แนวคิด 
คือ ปรับวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้บูรณาการ และให้เป็นกิจกรรมมากข้ึน ไม่ควรให้เกรด แต่ให้เป็น S กับ U  
แทน และในเกณฑ์ท่ีจะปรับใหม่จะไม่ระบุว่าต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต) 
      (๒) การลงทะเบียนในแต่ละภาค ให้อิสระกับแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้เกิด 
ความคล่องตัวและสอดคล้องกับศาสตร์ที่จะศึกษา หรือ การศึกษาข้ามศาสตร์  
      (๓) การประกันคุณภาพ ให้ความคล่องตัวกับสถาบัน โดยให้สถาบันก าหนด 
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    ๒.๓ ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษา 
      (๑) เพ่ือตอบสนองหลักสูตรได้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ Multi- 
discipline, Inter-discipline, Cross-discipline, Trans-discipline, Broadband-discipline และ 
ให้อาจารย์ข้ามสาขาสามารถมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
      (๒) ปรับคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ของสถาบัน 
      (๓) ปรับระบบจัดการศึกษาให้อิสระเพ่ือสอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ในยุคปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ 
      ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 
      (๔) ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถาบันมีอิสระในการปรับรายวิชาและ 
การท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและหลักสูตรหลากหลายและข้ามศาสตร์  
การศึกษาระดับปริญญาโท 
      (๕) เน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรู้การท าวิจัย เพ่ือเป็น 
สายวิชาการ หรือเป็น สาขาอาชีพ เพ่ือการท างานมากกว่าการเน้นเพื่อการสร้างผลงานนวัตกรรมหรือ 
ผลงานวิจัย (ไม่เน้นการตีพิมพ์) 
      (๖) ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้อาจารย์พิเศษ มาสอนได้เพ่ือสร้างความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา 
      (๗) เพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์แต่มีศักยภาพสูงเทียบเท่าอาจารย์ 
มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
      (๘) กรรมการสอบระดับปริญญาโท ปรับเพ่ิมคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากฐานข้อมูลของ กมอ. 
 
      (๙) ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยใช้ระบบ Peer  
Review จากภายนอกสถาบันมาทดแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
      ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 
      (๑๐) เพ่ิมคุณภาพและบูรณาการของศาสตร์ โดยให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
ร่วมไม่น้อยกว่า ๑ คน  
      (๑๑) เน้นให้เห็นถึงแนวทางการสัมฤทธิ์ผลการศึกษา และเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกมาสอบไม่น้อยกว่า ๒ คน  
      (๑๒) ปรับการเผยแพร่ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นการวิจัยหรือนวัตกรรม 
หรือการสร้างสรรค์ที่มีงานวิจัย โดยต้องเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ 
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    ๒.๔ ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหลักสูตร 
      (๑) ปลดล๊อค มคอ. ๓-๗ ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 
      (๒) ยกเลิก มคอ. ๑ เดิม ในสาขาวิชาชีพที่ไม่มีสภาวิชาชีพก ากับ  
โดยจะมีการด าเนินการจัดท า มคอ. ๑ ใหม่ ที่เป็นกรอบมาตรฐานสะท้อนแก่นของศาสตร์หลัก (Degree  
Qualification Profile) เช่น B.A., B.Sc., B.FA. เป็นต้น 
      (๓) ปรับ มคอ. ๒ (เปลี่ยนชื่อใหม่) ให้กระชับ และมีรายงานผลในตัวเอง 
      (๔) การปรับปรุงกระบวนการรับทราบหลักสูตรออนไลน์ (CHECO) 
      (๕) การประเมินแบบ Post-audit ระดับหลักสูตร 
      (๖) การเทียบโอนประสบการณ์/หลักสูตร Non-Degree 
 (๗) ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
  ซึ่งในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
  ๑. คณะท างานประชุม พิจารณาและปรับเปลี่ยนตามค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๒. น าเสนอรับทราบ รับฟังความคิดเห็น (๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๓. น าเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการมาตรฐาน (๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๔. น าเสนอขอความเห็นชอบจาก กกอ. ปฏิบติหน้าที่ กมอ. (๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๕. น าเสนอรัฐมนตรี เพ่ือลงนามในประกาศทรวงฯ  (ภายใน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๖. ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ภายใน มกราคม หรือ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ที่ http://bit.ly/34el6Ac 
 
ประเด็น เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
อีกท้ังเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปตามบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
และมาตรา ๑๕ ระบุให้การจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
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และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน 
หรือต่างรูปแบบได้ จึงสมควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา 
ที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น  
  ในการนี้ ส านักงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ได้จัดท าประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ 
ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ 
 
 ๒.๒ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  ครั้งที ่ว. ๒/๒๕๖๒ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๒๐๒  
  ลงวันที ่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่ว. ๒/๒๕๖๒ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๒๐๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่ว. ๒/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่ว. ๒/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่๙/๒๕๖๒ วันอังคารที ่๘ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการไดส้รุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” ในระบบ  
CHECO แจ้งให้ส่วนงานทราบ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย นั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบพบว่ายังมีหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” 
ในระบบ CHECO จ านวน ๒๗ หลักสูตร ฝ่ายวิชาการจึงแจ้งให้ส่วนงานทราบและด าเนินการกรอกข้อมูล 
ให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. ขอปรับแผนการศึกษาของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๒ รายวิชา  
เพ่ือความชัดเจนในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ และการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ 
   ๑.๑ รายวิชา ๗๙๒๒๓๕๖๑ เภสัชวิทยาเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต  
    จากเดิมปีการศึกษาที่ ๒ ภาคต้น เป็น ปีการศึกษาที่ ๒ ภาคปลาย 
   ๑.๒ รายวิชา ๑๑๓๒๑๐๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ๒(๐-๖-๔) หน่วยกิต  
    จากเดิมปีการศึกษาที่ ๒ ภาคปลาย เป็น ปีการศึกษาที่ ๓ ภาคต้น 
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  ๒. ขอปรับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่แสดงการ 
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เฉพาะรายวิชาพยาบาล จ านวน ๓๐ รายวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
  ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมและแผนการศึกษาใหม่ให้ชัดเจน  
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบ Curriculum Mapping ของรายวิชา ๑๑๓๒๐๓๖๑ พยาธิสรีรวิทยา 
   ส าหรับการพยาบาล ให้มีการกระจายความรับผิดชอบหลักเป็นไปตามแนวทาง 
   การก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ของส านักงาน 
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเลือก ๒ รายวิชา ได้แก่ 
  ๑. รายวิชา ๖๘๔๔๐๑๕๙ การสกัดแยกสารส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ๒ (๑-๓-๒) 
  ๒. รายวิชา ๖๘๐๑๐๔๕๙ ศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
    ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๖ อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม 
     เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     หลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี  เชิดวงศ์เจริญสุข 
    ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์  ตรงต่อศักดิ์ 
    ล าดับที่ ๓ ดร.วิทูร  ขาวสุข 
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    ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวรรณ  แสงแข 
    ล าดับที่ ๕ ดร.กุลวรา  พูลผล 
    ล าดับที่ ๖ อาจารย์จิรสุดา  นาคเอ่ียม 
    ล าดับที่ ๗ ดร.ปริญญาพร  หนูอุไร 
    ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 
    ล าดับที่ ๙ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก ดร.วีระ หวังสัจจะโชค 
เป็น ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล เนื่องจาก ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ลาออกจากมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ เป็น อาจารย์เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ 
   เนื่องจาก ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 



- ๑๔ - 
 

  ล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์อ าพิกา สวัสดิ์วงศ์ เป็น อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน  
   เนื่องจาก อาจารย์อ าพิกา สวัสดิ์วงศ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 



- ๑๕ - 
 

  ล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน 
   จิรัฐชยุต เนื่องจาก อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล ย้ายไปเป็น 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
   เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
  ล าดับที่ ๕ จาก อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ เป็น อาจารย์ธารารัตน์ 
   พวงสุวรรณ เนื่องจาก อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์  
   ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
   เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
โดยตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๖ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ ออก เนื่องจาก นายสุรสิงห์ ไชยคุณ  
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ จ านวนรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก 
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๕ รอบ 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอรายงานข้อมูลจ านวนการรับนิสิต มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจ านวนรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 



- ๑๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาปรับเพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตที่มารายงานตัว 
  และจ านวนที่ประกาศรับนิสิตเทียบกับจ านวนที่รับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ  
  ๒๕๖๒ พร้อมทั้งน าข้อมูลมาคิดเป็นเปอร์เซ็น 
 ๒. กรณีมีรอบใดที่ส่วนงานรับนิสิตมาครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตแล้ว 
  ส่วนงานจะต้องหยุดการรับนิสิตในรอบถัดไป 
 ๓. ขอให้ส่วนงานพิจารณาทบทวนจ านวนรับนิสิตให้เหมาะสม โดยจ านวนการรับนิสิต 
  ต้องเป็นไปตามแผนการรับนิสิตหรือไม่เกิน ๒ เท่าของแผนการรับนิสิต 
 ๔. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการ 
  เวียนข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และ 
  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐.๓๐ น. 
๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔/๒๕๖๓ วันพุธที ่ ๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๙/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๘ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที ่ ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  



- ๑๘ - 
 

 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วนัอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการหลักสูตรแบบ Outcome-  
  Based Education 
 

 ด้วยกองบริการการศึกษา ได้ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การด าเนินการหลักสูตรแบบ Outcome Based Education วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ของผู้เรียน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถหา Stakeholder ของหลักสูตรด้วยวิธีที่เหมาะสม 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้วิธีที่ถูกต้องให้ได้มาซึ่ง Voice of Customer  
จาก Stakeholder และสามารถเปลี่ยน Voice of Customer ให้เป็น Needs ได้ 
 ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาก าหนดการโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง  
Outcome-Based Education วันพธุที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยกองบริการการศึกษาจะตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อทีล่งทะเบียนเป็นระยะ ๆ และหลังจาก 
เสร็จสิ้นการอบรมจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการให้แต่ละหน่วยงานทราบ เพ่ือให้ส่วนงานก าหนดมาตรการ 
การก ากับติดตามผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป 
 

เวลา กิจกรรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 

 ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. 
เปิดโครงการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
การบรรยาย เรื่อง Outcome Based Education (OBE) 

 Learning Outcome and Constructive Alignment 
 การหา Stakeholder Needs 



- ๑๙ - 
 

เวลา กิจกรรม 
 การแปลง Stakeholder Needs ให้เป็น Learning Outcome 

  โดย  ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวญั 

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

บรรยายเชิงปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง วิเคราะห์ความต้องการ 
ส าหรับการก าหนด ELO 
  กลุ่ม ๑ – ๒          โดย ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวัญ 
  กลุ่ม ๓ – ๖          โดย รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ 
  กลุ่ม ๗ – ๑๐        โดย ดร.จันทร์พร พรหมมาศ 
  กลุ่ม ๑๑ – ๑๔      โดย ผศ.ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ 
  กลุ่ม ๑๕ – ๑๘      โดย ดร.วัลลภ ใจดี 
  กลุ่ม ๑๙ – ๒๒      โดย ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม และปิดโครงการ 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๒๐    น. 
 
 
 
 
                 (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                        นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 

     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกลุ)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


