
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
วันอังคารที ่๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. อาจารย์วรัมพา  สุวรรณรัตน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๓. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๕. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ  หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๓. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๙. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๐. ดร.ปริญญา  นาคปฐม    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๑. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม     กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

๒๓. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 

 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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 ๒๙. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้ลาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี  กรรมการ 
 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์  กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)”  
ในระบบ CHECO แจ้งให้ส่วนงานทราบ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ปัจจุบันพบว่ายังมีหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” ในระบบ CHECO  
จ านวน ๗ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO 
ซ่ึงส่วนงานยังไม่กดส่งให้ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ หลกัสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๑) 
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 ๒. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO 
ซ่ึงส่วนงานไม่สามารถแก้ไข/กรอกข้อมูลได้ จ านวน ๓ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)  
 ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ส่วนงานทราบและด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ก าหนดการเสนอขออนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรือทุกรอบ ๕ ปี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าก าหนดการเสนอขออนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
 
 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

  ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมด้านการวิจัยทางวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม  
ตลอดจนจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน โดยน าความรู้ทางด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรมไปประยุกต์ 
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
   ๒. มีองค์ความรู้ที่สาคัญในศาสตร์ด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรมส าหรับ 
พัฒนาสมรรถนะของมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาที่ใช้สมองเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย 
   ๓. มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ/
โครงงานทางด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
ในระดับสูงตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   ๔. มีทักษะทางวิทยาการปัญญาในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  บูรณาการ 
เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาก าลังคน 
ของประเทศและมีความคิดเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามบริบทที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕. มีทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงมีภาวะผู้น า 
และสามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาในการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม  
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ๑๒๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         ๘๔  หน่วยกิต  
  ๑) กลุ่มวิชาแกน      ๓๙  หน่วยกิต  
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   ๔๕  หน่วยกิต  
  ๒.๑) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต  
  ๒.๒) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต  
  ๒.๓) วิชาสหกิจศึกษา      ๖  หน่วยกิต  
  หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญา 
  และนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญา 
  และนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes)  
    ให้เป็นไปตาม Outcome Based Education 
  ๑.๒  ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
    โดยให้เขียนตามหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตัวอย่างตามคู่มือการเสนอ 
    หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนน าแนวคิดในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา 
    เชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated  
    Education: CWIE) ไปใช้ในการสร้างหลักสูตร 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า และการเว้นวรรค ให้ถูกต้องและ 
    เรียบร้อยทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕ ให้พิจารณาทบทวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร โดยคิดจากจ านวน 
    หน่วยกิตขั้นต่ าของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ ๒๔ หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามแนวทางการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ 
    ประเทศไทย 

  ๑.๖ ขอให้ระบุรหัสวิชาตามหลักการก าหนดเลขรหัสรายวิชา จ านวน ๘ หลัก  
 ๒. เมื่อตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าแบบตรวจสอบ 
  รายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหาร 
  วิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ในล าดับที่ ๑๑ ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตร 
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นานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก Dr.Aristeidis Gkoumas เป็น อาจารย์ศุภรัตน์ ค าภีระ 
เนื่องจาก Dr.Aristeidis Gkoumas ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้  
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  ล าดับที่ ๑ จาก ดร.ประจักษ์ น้ าประสานไทย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา 
   แจ้งประจักษ์ เนื่องจาก ดร.ประจักษ์ น้ าประสานไทย ย้ายไปเป็น 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตร 
   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ล าดับที่ ๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์ เป็น ดร.ธรรมนันทิกา 
   แจ้งสว่าง เนื่องจาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์  
   ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
 (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ เดิมเป็นหลักสูตร ๕ ปี 
โดยจะขอปรับเพ่ิมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือหลักสูตร ๔ ปี เนื่องจากในหลักสูตร ๕ ปีนั้น 
เมื่อนิสิตเรียนครบรายวิชาทุกกระบวนวิชาแล้วในชั้นปีที่  ๕ จะต้องไปฝึกภาคปฏิบัติกับเรือสินค้า 
ของภาคเอกชนเป็นเวลา ๑ ปีซึ่งในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาท าให้เรือที่สามารถรับนิสิต 
เข้าฝึกปฏิบัติมีจ านวนจ ากัดประกอบกับนิสิตบางคนเมื่อเรียนไปถึงชั้นปีที่  ๔ แล้วประสบอุบัติเหตุ 
ท าให้ขาดคุณสมบัติของการที่จะไปประกอบอาชีพเป็นนักเดินเรือ ดังนั้นหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น 
คณะก็สามารถพิจารณาให้นิสิตเหล่านั้นเปลี่ยนไปเป็นหลักสูตร ๔ ปี โดยได้ปริญญาเป็น ๔ ปี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. การด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
(๕ ปี) เป็นการปรับเพิ่มโครงสร้างและแผน 
การศึกษาของหลักสตูร ๔ ปี ซึ่งเดมิหลักสูตร 
ดังกล่าวมีเฉพาะโครงสร้างและแผนการศึกษาท่ี 
เป็นหลักสูตร ๕ ปี จึงอาจไมส่ามารถด าเนินการได ้
ด้วยการจดัท าเอกสาร สมอ.๐๘ (ส าหรับการ 
ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย) เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
แก้ไขท่ีกระทบโครงสรา้งหลักสูตร  
๒. กรณีการปรับเพิ่มโครงสร้างและแผนการศึกษา 
ของหลักสูตร ๔ ปี โดยนิสิตจะไม่ได้รับการฝึก 
ภาคปฏิบตัิการในเรือสินค้าทางทะเล (เดมิจัดให ้
นิสิตเรียนในช้ันปีท่ี ๕) จะส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพด้านการเดินเรอืของนิสิต 
เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือไม ่รวมทั้งเป็นไป 
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ตามข้อก าหนดของอนุสญัญาระหว่างประเทศ 
และ Model Course ขององค์การทางทะเล 
ระหว่างประเทศ (International Maritime  
Organization: IMO) และระเบียบข้อบังคับของ 
กรมเจ้าท่าหรือไม่อย่างไร  
๓. เมื่อทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการพจิารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หากจะปรับให้มี ๒ ทางเลือก 
  ได้แก่ เรียน ๔ ปี หรือ เรียน ๕ ปี โดยนิสิตที่เรียน ๔ ปี ไม่ต้องฝึกภาคปฎิบัติทางทะเล 
  เป็นเวลา ๑ ปี นั้น ความรู้ และทักษะของนิสิตที่เรียน ๔ ปี จะเทียบเท่ากับหลักสูตรที่ 
  เรียน ๕ ปี หรือไม่อย่างไร  
 ๒. หากจะจัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง ๔ ปี และ ๕ ปี ให้จัดท าเป็นหลักสูตร ๒ หลักสูตร  
  และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรละ ๕ คน เนื่องจาก ความแตกต่างในการใช้ 
  ชื่อหลักสูตรกรณีเป็นหลักสูตร ๕ ปี ต้องมี (๕) ปี ในชื่อหลักสูตรด้วย ส่วนหลักสูตร ๔ ป ี 
  ไม่ต้องระบุจ านวนปี รวมถึงการตีค่าคุณวุฒิเพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนของส านักงาน  
  ก.พ. หลักสูตร ๔ ปี และ หลักสูตร ๕ ปี มีอัตราไม่เท่ากัน 
 ๓. จากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้คณะโลจิสติกส์ กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 
 
 ๔.๖ การขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อนุมัติการขอยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น 
บัดนีค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนเหลือนิสิตคงค้างจ านวน ๑๔ คน  
โดยแยกเป็น นิสิตชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๕ คน ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๔ คน และชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๕ คน 
และคาดว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขออนุโลมลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๖ คน เหลือ ๔ คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

คงเดิม เปลี่ยน
ใหม่ 

๑ นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง   
๒ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ   
๓ นายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ นายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์   
๔ นายจรัญ ศรีชัย นายจรัญ ศรีชัย   
๕ นายสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ -ตัดออก-   
๖ นางสาวเพชรรัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ -ตัดออก-   

 

   โดยคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอถอนวาระ 

 
๔.๗ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีความประสงค์ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time Equivalent 
Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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หลักสูตร 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

แผนการรับนิสิต (คน) 
เกณฑ์
เดิม 

เกณฑ์
ใหม่ 

แผนการรับนิสิต
เดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๕ 

คณะขอปรับแผนการรับ
นิสิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา* 

๑:๘ ๑:๒๐ ๑๒ ๒๔ ๙๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการและ 

การสอนกีฬา 
๑:๒๕ ๑:๒๕ ๑๐ ๒๐ ๙๖ 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

ทางกีฬา 
๑:๒๕ ๑:๒๕ ๕ ๑๐ ๔๘ 

รวม    ๕๔ ๒๓๖ 
*ท่ีประชุมเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ก าหนดสดัส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต จาก ๑:๘ เป็น  
ไม่เกิน ๑:๒๐  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  
  ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้เพ่ิมเอกสารที่ได้รับการตอบรับในการก าหนดสัดส่วนอาจารย์ 
  ประจ าต่อนิสิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  การออกก าลังกายและการกีฬา จาก ๑:๘ เป็น ไม่เกิน ๑:๒๐ จากส านักงาน 
  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๘ จ านวนผู้มารายงานตัวเป็นนิสิต TCAS รอบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น กองทะเบียนและประมวลผล 
การศึกษา ขอรายงานจ านวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผู้มารายงานตัว 
เป็นนิสิต เทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต โดยแยกข้อมูลตามโครงการรับสมัคร ดังตารางที่ ๑ และ 
แยกข้อมูลตามคณะ/สาขาวิชา ดังตารางที ่๒ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ระบบบริการการศึกษา  
เว็บไซต์ reg.buu.ac.th เมนู สถิตินิสิต หัวข้อ สถิต ิTCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาจ านวนผู้มารายงานตัวเป็นนิสิต TCAS รอบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ านวนผู้มารายงานตัวเป็นนิสิต TCAS รอบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  โดยให้แต่ละส่วนงานน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการรับนิสิตในรอบต่อๆ ไป 
 

๔.๙ การระบุข้อมูลสาขาวิชาหรือหลักสูตร ในรายวิชาที่เปิดสอน 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้หมายเลขรหัสวิชาประกอบด้วยเลข ๘ หลัก  
เลขรหัส ๓ หลักแรก หมายถึง รหัสของหน่วยงาน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และก าหนดเพิ่มเติม ในการ 
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖) ดังนี้ 
 

เลข ๓ ตัวแรก 
ของรหัสวิชา คณะ/วิทยาลัยที่รายวิชาสังกัด เลข ๓ ตัวแรก 

ของรหัสวิชา คณะ/วิทยาลัยที่รายวิชาสังกัด 

๑๐๐-๑๔๙ คณะพยาบาลศาสตร ์ ๖๙๐-๖๙๙ วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๑๕๐-๑๙๙ คณะอัญมณี ๗๐๐-๗๔๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๐๐-๒๖๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๕๐-๗๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๗๐-๒๙๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๗๖๐-๗๖๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๐๐-๓๔๙ คณะวิทยาศาสตร ์ ๗๘๐-๗๘๙ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
๔๐๐-๔๔๙ คณะศึกษาศาสตร์ ๗๗๐-๗๗๙ คณะดนตรีและการแสดง 
๔๕๐-๔๙๙ วิทยาลัยพาณชิยศาสตร์ ๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร์ 
๕๐๐-๕๔๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๐๐-๘๔๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๕๕๐-๕๙๙ คณะแพทยศาสตร์ ๘๕๐-๘๗๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๖๐๐-๖๔๙ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ๘๗๕-๘๘๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
๖๕๐-๖๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๘๘๕-๘๙๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๖๖๐-๖๖๙ คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว ๙๐๐-๙๔๙ คณะโลจสิติกส ์
๖๗๐-๖๗๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ ๙๕๐-๙๙๘ วิทยาลัยนานาชาติ 
๖๘๐-๖๘๙ คณะสหเวชศาสตร ์ ๙๙๙xxx สถาบนัภาษา 

 
 
 



- ๑๕ - 
 

  ทั้งนี้ ในระบบบริการการศึกษา reg.buu.ac.th เมนู รายวิชาที่เปิดสอน 
บางรายวิชา แสดงรายละเอียดของรายวิชาไว้เพียงระดับส่วนงาน โดยไม่ระบุสาขาวิชา/หลักสูตร เช่น 
รายวิชา ๓๐๒๑๐๑๕๙ คณิตคิดทันโลก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แต่ รายวิชา 
๘๘๘๑๐๒๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟแวร์ ๒ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ไม่ระบุสังกัด 
สาขาวิชาใด เป็นต้น ท าให้การค านวณ FTES สามารถค านวณได้เพียงระดับส่วนงานเท่านั้น 
 

 
 

 
 

 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงานให้ 
ระบุข้อมูลสาขาวิชาหรือหลักสูตร (กรณีไม่มีสาขาวิชา) ส่วนในกรณีที่เป็นรายวิชากลางที่สังกัดคณะ  
แต่ไม่สังกัดสาขาวิชาหรือหลักสูตร ให้ระบุว่าสังกัด “หน่วยจัดการเรียนการสอน” หรือ “ส านักงานจัดการ 
ศึกษา” เพ่ือให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สามารถน าข้อมูลเหล่านี้บันทึกข้อมูลในระบบ 
บริการการศึกษา reg.buu.ac.th เพ่ือวิเคราะห์ FTES ระดับหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 
ส าหรับการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้ส่วนงานระบุข้อมูลสาขาวิชาหรือหลักสูตร (กรณีไม่มีสาขาวิชา)  
ส่วนในกรณีท่ีเป็นรายวิชากลางที่สังกัดคณะ แต่ไม่สังกัดสาขาวิชาหรือหลักสูตร  
ให้ระบุว่าสังกัด “หน่วยจัดการเรียนการสอน” หรือ “ส านักงานจัดการศึกษา” 
 

๔.๑๐ การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
 (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อใช้ในการผลิต 
 บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

  

 ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา 
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
โดยให้สถาบันอุดมศึกษาผนึกก าลังร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการ  
เพ่ิมปริมาณหลักสูตร CWIE เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสูง นั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  



- ๑๖ - 
 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพ่ือส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างาน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะเพ่ือสร้าง
บัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างาน  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามา  
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  
 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงาน 
น าแนวคิดในการบูรณาการการจัดการศึกษากับการท างานให้เกิดข้ึนในแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นการ 
ตอบสนองต่อผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)    
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
 (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพ่ือใช้ในการผลิต 
 บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยน าแนวคิดในการจัดสหกิจศึกษาและ 
  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated  
  Education: CWIE) ไปใช้ในการสร้างหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศ 
 
๔.๑๑ การให้เกรดในรายวิชาที่มีสอนหลายกลุ่ม 

  

 ตามที่ กองกิจการนิสิตจัดให้มีการประชุมผู้น านิสิตพบผู้บริหาร  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓  
ชั้น ๙ อาคาร ภปร โดยมีสภานิสิตองค์การนิสิต และสโมสรนิสิต ทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม  
เพ่ือน าเสนอประเด็นข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ นั้น กองกิจการนิสิตได้  
แจ้งมติเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ าในการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาเดียวกันที่มหีลายกลุ่ม  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
 ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือที่ประชุม ฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการให้เกรด 
ในรายวิชาที่มีสอนหลายกลุ่ม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวทางการให้เกรดในรายวิชาที่มีสอนหลายกลุ่ม 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุ่ม ใช้ข้อสอบเดียวกันและ 
  ตัดเกรดร่วมกัน 



- ๑๗ - 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๔๕     น. 

 
 
 
                 (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
                   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


