
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 
วันอังคารที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี  กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๗. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ  หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ ์ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๓. ดร.ปริญญา  นาคปฐม    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม     กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

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

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 

 ๒๙. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๒. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. ดร. ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์   คณะการจัดการและ 
         การท่องเที่ยว 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)”  
ในระบบ CHECO แจ้งให้ส่วนงานทราบ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  
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) 
 ๒. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO 
ซ่ึงส่วนงานไม่สามารถแก้ไข/กรอกข้อมูลได้ จ านวน ๓ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)  
 ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ส่วนงานทราบและด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร 
  ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที ่ 
  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง  
แนวทางการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) 
 โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม UAD ๒๐๒ ชัน้ ๒ อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัย 
บูรพา และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิทยากรจาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผูเ้ข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๑๕ คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้บริหารส่วนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
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การบริหารหลักสูตร จากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๗ ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด โดยมีข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมอบรมหลายข้อเสนอแนะ เช่น ๑) ชื่นชมที่งานหลักสูตรด าเนินการถ่ายทอดสดการอบรมผ่าน 
facebook live ค่ะ ท าให้อาจารย์ที่สอนในวิทยาเขตจันทบุรี และสระแก้ว ไม่ต้องงดสอน และลดความเสี่ยง 
ในการเดินทาง ๒) ได้ความรู้แต่เป็นเพียงภาพรวม ธรรมชาติของแต่ละหลักสูตรค่อนข้างแตกต่างกันท าให้ 
ไม่สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเดียวกัน เป็นต้น และข้อเสนอแนะในหัวข้อทีผู่้เข้าร่วมอบรมอยากให้จัดอบรม 
ครั้งต่อไป เช่น ๑) การปรับหลักสูตรในทางปฏิบัติ ๒) การบูรณาการหลักสูตรระหว่างภาควิชา และระหว่างคณะ  
๓) วิธีการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ของโครงการ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการจัดโครงการ ผลการประเมินโครงการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในแนวทางการบริหาร
หลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับมาก 

๔.๐๘ ± ๐.๘๑ บรรลุ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
จากผู้ที่ลงทะเบียน 

ร้อยละ ๗๑.๖ ไมบ่รรลุ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๔ แนวปฏิบัติการเสนอขอปิด (ยกเลิก) หลักสูตร 
 

  ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้เสนอ เรื่อง การขอยกเลิกหลักสูตรต่อที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการขอยกเลิกหลักสูตร โดยให้ใช้ค าต่าง ๆ ดังนี้ 
                          ๑.  กรณีปิดแบบสมบูรณ ์(ไม่มีนิสิตคงค้าง) ให้ใช้ค าว่า “การขอปิดแบบ 
สมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตร....” 
                           ๒.  กรณีปิดแบบมีเงื่อนไข (มีนิสิตคงค้าง) ให้ใช้ค าว่า “การขอปิดแบบ 
มีเงื่อนไข(ยกเลิก) หลักสูตร....” 
                         ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือทราบและ 
ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
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. 
 ๑.๕ การปรับแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร (มคอ.๒) ส าหรับหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี 
 

  เพ่ือให้การเสนอหลักสูตร (มคอ.๒) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งการปรับแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร (มคอ.๒) 
  ทั้งนี ้ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร (มคอ.๒) 
ได้ที ่http://cid.buu.ac.th/ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
 
 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

   ตามที่วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้เสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญา 
และนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    ๑.๑  ให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ (Program Learning 
     Outcomes) ให้เป็นไปตาม Outcome Based Education 
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    ๑.๒ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ 
     สอดคล้องกัน โดยให้เขียนตามหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา  
     ตัวอย่างตามคู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนน าแนวคิดในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา 
      เชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated  
     Education: CWIE) ไปใช้ในการสร้างหลักสูตร 
    ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า และการเว้นวรรค ให้ถูกต้อง 
     และเรียบร้อยทั้งเล่มหลักสูตร 
    ๑.๕ ให้พิจารณาทบทวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร โดยคิดจากจ านวน 
     หน่วยกิตขั้นต่ าของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ ๒๔ หน่วยกิต หมวดวิชา 
     ศึกษาทั่วไป ตามแนวทางการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ 

      ประเทศไทย 
    ๑.๖ ขอให้ระบุรหัสวิชาตามหลักการก าหนดเลขรหัสรายวิชา จ านวน ๘ หลัก  
   ๒. เมื่อตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท า 
    แบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว และ 
    เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว  
จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมด้านการวิจัยทางวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม  
ตลอดจนจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน โดยน าความรู้ทางด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรมไปประยุกต์ 
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
   ๒. มีองค์ความรู้ที่สาคัญในศาสตร์ด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรมส าหรับ 
พัฒนาสมรรถนะของมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาที่ใช้สมองเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย 
   ๓. มีทักษะทางวิทยาการปัญญาในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการ 
เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาก าลังคนของ 
ประเทศและมีความคิดเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามบริบทที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔. มีทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม รวมถึงมีภาวะผู้น าและสามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาในการท างานเป็นทีมได้อย่าง
เหมาะสม 
   ๕. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ/โครงงานทางด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม  
เพ่ือสนับสนุนในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ในสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 
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  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/) 

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. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรให้เหมาะสมและ 
    สะท้อนกับบริบทของสังคมปัจจุบัน  
  ๑.๒  ให้ทบทวนจ านวนการรับนิสิตและค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตให้ครอบคลุมและ 
    เหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของหลักสูตร 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละโมดูล 
 ๒. เมื่อตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าแบบตรวจสอบ 
  รายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓    
 

  ฝ่ายวิชาการเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้ทัน 
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแบบพลิกผัน 
และนโนบาย Thailand ๔.๐ ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศผู้มีรายได้ปานกลางด้วย 
นวัตกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการขับเคลื่อนเขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ หมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป นอกจากจะต้องให้ความรู้กับนิสิตแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนานิสิตให้มีทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็น 
ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มั่นใจว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว บัณฑิตจะสามารถด าเนินชีวิตและท างานได้อย่าง 
ปกติสุข และมีคุณภาพ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สืบไป 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ๓๐  หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต        ๙  หน่วยกิต 
  ๓) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ            ๙  หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓  
  โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  
   (Learning Outcomes) 
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  ๑.๒ ขอให้ทบทวน Curriculum Mapping ให้มีการกระจายของความรับผิดชอบหลัก  
   สามารถวัดผลได้ตามสาระและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ 
   รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของ 
   หลักสูตร (มคอ. ๒) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
   วิจัยและนวัตกรรม 
  ๑.๓ กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต ขอให้เพ่ิมรายวิชา 
   ในข้อ ๒.๑ รายวิชาบูรณาการ โดยเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคมและการเป็นผู้น าชุมชน และปรับล าดับของรายวิชาให้สอดคล้อง 
   กับแผนการเรียนของนิสิต 
  ๑.๔ ขอให้เพ่ิมการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับรายวิชาที่ไม่มีชั่วโมงบรรยาย 
 ๒. เมื่อตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าแบบตรวจสอบ 
  รายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
    
 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชา 
ภาษาเกาหลี ขอแก้ไขรูปแบบหลักสูตรในหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๕.๕ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น 
  จากเดิม “เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ”  
  แก้ไขเป็น “หลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอ่ืน”  
  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินความร่วมมือกับ  
Korea Foundation (KF) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี MOU และมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน และ Korea  
Foundation ได้ส่ง Mr. Kitae Kim อาจารย์อาคันตุกะ มาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
ภาควิชาภาษาตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 



- ๑๑ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง เป็น Dr. Kitae Kim  
   เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง ลาไปปฏิบัติ 
   ราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์ณัฐวรรณ สินาโรจน์ เป็น อาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์  
   เนื่องจากอาจารย์ณัฐวรรณ  สินาโรจน์ ลาไปศึกษาต่อระดับ 
   ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเกาหลี ณ มหาวิทยาลัย 
   แห่งชาติชุงนัม สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
   เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๑๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 



- ๑๒ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบ 
  ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American 
  Psychological Association (APA) 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ี๒๕๕๙ 
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก อาจารย์จุรีรัตน์  
สารรัตน์ เป็น ดร.สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์ เนื่องจาก อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน์ เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะอัญมณี ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๓ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก 
พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม เป็น อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เนื่องจาก พันตารวจเอก  
ดร.นภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙  

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
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  มีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรทีม่ีความเสี่ยงที่ผลงานทางวิชาการจะเกิน ๕ ปี และจะท าให้คุณสมบัติของ 
  อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
    ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๓ จาก ดร.ชรินทร์   
    เย็นใจ เป็น ดร.วรัญญ์ศิชา ทรัพย์ประเสริฐ เนื่องจาก ดร.ชรินทร์ เย็นใจ  
    ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ 
    เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑   อาจารย์สุรพล เมฆวณิชย์ 
    ล าดับที่ ๒   อาจารย์จุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ์ 
    ล าดับที่ ๓   ดร.วรัญญ์ศิชา  ทรัพย์ประเสริฐ 
    ล าดับที่ ๔   อาจารย์ณัฐพร มีสุข 
    ล าดับที่ ๕   ดร.สายันห์  ปัญญาทรง 
    ล าดับที่ ๖   อาจารย์ปรีชา  สุวรรณทอง 
    ล าดับที่ ๗   ดร.อรรัตน์  หวั่งประดิษฐ์ 
    ล าดับที่ ๘   ดร.กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม 
    ล าดับที่ ๙   อาจารย์กรกฎ  ฤทธิ์ประสม 
    ล าดับที่ ๑๐ ดร.ญาณันธร  กราบทิพย์ 
    ล าดับที่ ๑๑ อาจารย์ศิริวรรณ  วันทอง 
    ล าดับที่ ๑๒ อาจารย์เหลืองแก้ว  โกยทรัพย์   
    ล าดับที่ ๑๓ อาจารย์กรรณิการ์  กุลเกียรติชัย 
    ล าดับที่ ๑๔ อาจารย์ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์ 
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    ล าดับที่ ๑๕ ดร.อรฉัตร  คุรุรัตนะ 
    ล าดับที่ ๑๖ อาจารย์สินีนาฎ  โคตรบรรเทา 
    ล าดับที่ ๑๗ ดร.บุญมี  โพธิ์ค า 
    ล าดับที่ ๑๘ ดร.สาวอนุช  แซเ่ล้า 
    ล าดับที่ ๑๙ อาจารย์รัชนีกร  ราชวัฒน์ 
    ล าดับที่ ๒๐ อาจารย์รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง 
    ล าดับที่ ๒๑ ดร.เดชา  วรรณพาหุล 
    ล าดับที่ ๒๒ อาจารย์อุกฤษฏ์  สิทธิบุศย์ 
    ล าดับที่ ๒๓ ดร.วนิดา  ประเสริฐ 
    ล าดับที่ ๒๔ อาจารย์นงนุช  นามวงษ์ 
    ล าดับที่ ๒๕ อาจารย์ปิยรัตน์  จิตรภักดี 
    ล าดับที่ ๒๖ อาจารย์อัญชนา  ศรีชาญชัย 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี สถาบันสมทบ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัย 
  การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเสี่ยงที่ผลงานทางวิชาการจะเกิน ๕ ปี และจะท าให้ 
  คุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับป ี๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง 
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑๐ จาก อาจารย์หัทยา เพ็ชรเจริญ เป็น อาจารย์กรรณิการ์ กุลเกียรติชัย 
   เนื่องจาก อาจารย์หัทยา เพ็ชรเจริญ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
   ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ล าดับที่ ๒๒ จาก อาจารย์สินีนาฎ วิทยพิเชฐสกุล เป็น ดร.เดชา วรรณพาหุล 
   เนื่องจาก อาจารย์สินีนาฎ วิทยพิเชฐสกุล ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 
   ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  มีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรที่มีความเสี่ยงที่ผลงานทางวิชาการจะเกิน ๕ ปี และจะท าให้คุณสมบัติของ 
  อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ เป็น ดร.วิริยะ มหิกุล เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์  
กุลวงษ์ ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
 ความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๑ 
จาก อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ค าอึง เนื่องจาก อาจารย์สามารถ 
ปลั่งประมูล มีค าสั่งให้ออกจากกการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
 การท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๒ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ ล าดับที่ ๓ จาก ดร.สุนันทา วงศ์จตุรภัทร เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ เนื่องจาก ดร.สุนันทา วงศ์จตุรภัทร ลาออก ตั้งแต่วันที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 นวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



- ๒๐ - 
 

 ๔.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา  
๔๐๐๑๐๒๕๙ ความเป็นครู ในหมวดวิชาชีพครูบังคับ 
  จากเดิม Teachership  
  แก้ไขเป็น Teaching Profession 
  เนื่องจากความผิดพลาดระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรที่ไม่ได้ตรวจสอบ 
ความเป็นปัจจุบันกับทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

 ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ ออก 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ มีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนผลงาน 
  ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเสี่ยงที่ผลงานทางวิชาการ 
  จะเกิน ๕ ปี และจะท าให้คุณสมบัติของ อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๒ - 
 

 ๔.๑๓ ขอหารือรูปแบบการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยยุคใหม่ 
 

 ปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงมีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อผู้เรียนและสังคม เช่น  
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Thammasat Frontier School  
โดยให้นิสิตเข้ารับการศึกษาแบบไม่สังกัดคณะ/หลักสูตร  
 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ (๔ ป)ี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจัดการเรียนการสอนในเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยใช้หลกัการเรียน 
การสอนแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพ่ือมุ่งเน้นให้นิสิตศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนสนใจ  
 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ิมวิชาเกี่ยวกับ Technology ให้นักศึกษาป ี๑  
ของทุกคณะเลือกเรียน  
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิด Ecole 42  
Bangkok ซ่ึงเป็นหลักสูตรแบบไม่มีปริญญา (Non-degree) แต่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรอง 
การส าเร็จหลักสูตร (Certificate of completion) เป็นต้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือแนวทางการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทย 
ยุคใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นควรให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  
 ๔.๑๔ การจัดการเรียนการสอนและการสอบ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ 
  อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับประกาศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๒๗๒/๒๕๖๓ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที ่๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้ 
 



- ๒๓ - 
 

 ๑. การสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓. การฝึกงาน สหกิจศึกษา 
 ๔. การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี  
     TCAS รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕. การตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 1. ใช้รูปแบบอื่นในการสอบปลายภาค ในปีการศึกษา 2562 แทนการให้นิสิตมาสอบ 
  ในห้องสอบ โดยต้องเป็นวิธีการที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
  ข้อก าหนดของหลักสูตร 
 2. ให้อาจารย์ผู้สอนปรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือร่วมกับรูปแบบอ่ืน  
  เช่น การสอนแบบออนไลน์ การใช้รูปแบบ ระบบโมดูล การจัดมอบหมายงาน เป็นต้น 
  ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  

3. ให้จัดรายวิชาเรียนทดแทน กรณีบริษัท ขอยกเลิกการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 4. ให้งดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS  
  รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2563 (ยกเว้น 
  ส่วนงานที่มีการสอบภาคปฏิบัติ หรือการสอบสมรรถนะทางร่างกาย ได้แก่  
  คณะดนตรีและการแสดง คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเดินเรือ) 
                5. ให้งดการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ส่วนงานจัดการสอบปลายภาค ในปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการที่สามารถ 
  ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 2. ให้อาจารย์ผู้สอนปรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือร่วมกับรูปแบบอ่ืน  
  เช่น การสอนแบบออนไลน์ การใช้รูปแบบ ระบบโมดูล การจัดมอบหมายงาน เป็นต้น 

3. หลักสูตรปรับแผนการเรียน ในส่วนของการฝึกงานและสหกิจศึกษาให้เหมาะสมกับ 
  สถานการณ์ปัจจุบัน 

 4. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ท าแบบสอบถามไปยังทุกส่วนงาน 
  เพ่ือสอบถามความต้องการในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาและการตรวจร่างกาย 
  ในวันสอบสัมภาษณ์  
 
 



- ๒๔ - 
 

 ๔.๑๕ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/ สถาบันในการใช้ข้อสอบ GSAT แทน SAT 
 

 ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่  
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ลาภเจริญนพรัตน์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการของที่ประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่องข้อสอบ GSAT และใช้คะแนนสอบ  
GSAT ในการคัดเลือกร่วมกันส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ โดยมอบให้ 
มหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นผู้พัฒนาชุดข้อสอบ GSAT และเริ่มด าเนินการจัดสอบในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก และ 
ในทุก ๆ ปี จะมีการจัดสอบทั้งหมด ๖ ครั้ง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก่กลุ่มนักเรียนที่ก าลังประสบปัญหา 
เกี่ยวกับการถูกยกเลิกการสอบ SAT ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ของศูนย์สอบโรงเรียนนานาชาติ 
บางแห่งที่เป็นตัวแทนจาก College Board จากสหรัฐอเมริกา และนักเรียนมีความจ าเป็นจะต้องน า 
คะแนนสอบ SAT ดังกล่าวไปยื่นให้ทันก าหนดการที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ออกประกาศแล้วของช่วงเดือน 
มีนาคม นั้น 
 ในการนี้ ทปอ. ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/ สถาบัน แจ้งหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่เปิดรับในระบบ TCAS63 ให้ปรับเกณฑ์การคัดเลือก โดย (๑) ใช้ผลการสอบ GSAT ที่ได้มาตรฐาน 
เทียบเท่า SAT เป็นทางเลือก หรือ (๒) ใช้ผลการสอบอ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า SAT 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  มอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แจ้งส่วนงานทีม่ีความประสงค์จะ 
  ปรับเกณฑ์การคัดเลือกในระบบ TCAS63 โดย (๑) ใช้ผลการสอบ GSAT ที่ได้ 

มาตรฐานเทียบเท่า SAT เป็นทางเลือก หรือ (๒) ใช้ผลการสอบอ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐาน 
เทียบเท่า SAT 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๒๕ - 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๒๐     น. 
 

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

 
 

     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


