
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.จิตรลดา  ปิ่นทอง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์  วีระพล  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ  หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๘. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ  สุวรรณนิภา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
  ๒๑. อาจารย์ตวงพร  พิณอุดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๔. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    (แทน) กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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  ๒๙. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 ๓๐. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๑. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

ผู้ลาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๒. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง    กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๓. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.ภาณุวัฒน ์  ด่านกลาง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. นางสาววันทนา  ยั่งยืน   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๓๐     น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ รายงานข้อมูลหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

  ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๓/ ว๒๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งข้อมูลรายชื่อหลักสูตร 
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ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ 
ขอให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ให้แจ้งข้อมูลการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรที่ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๑ (การก ากับมาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาติดต่อกันถึง ๒ ปี จ านวน ๕ หลักสูตร โดยให้ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอย่างเร่งด่วน ภายใน ๙๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการดูแล 
นิสิตคงค้างในหลักสูตร ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยด่วน 
  ๒. ให้สภามหาวิทยาลัยเร่งปรับปรุงหลักสูตรที่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน องค์ประกอบที่ ๑ (การก ากับมาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔ หลักสูตร โดยขอให้เร่งปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกปี 
  ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว และได้รายงานให้ 
สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๑  
(การก ากับมาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดต่อกัน ๒ ปี  
จ านวน ๕ หลักสูตร ฝ่ายวชิาการได้แจ้งข้อมูลการรับนิสิต และข้อมูลการดูแลนิสิตคงค้างในหลักสูตร 
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๐๐/๐๓๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตารางท่ี ๑-๒ เอกสารแนบ ๑) 
  ๒. หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๑  
(การก ากับมาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
จ านวน ๑๔ หลักสูตร ฝ่ายวิชาการ พบว่า มีจ านวน ๒ หลักสูตรที่พิจารณาแล้ว ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ตารางที่ ๓ เอกสารแนบ ๒) แต่เกิด 
ความผิดพลาดจากการประเมินฯ ในเรื่องของระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งสองยังอยู่ในรอบ 
การใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรที่เหลืออีก ๑๒ หลักสูตร ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ  
  ๓. ปัจจุบันสถานะของหลักสูตรทั้ง ๑๔ หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้ 
  ๓.๑ หลักสูตรที่พิจารณาแล้ว ต้องผ่าน จ านวน ๒ หลักสูตร จากข้อ ๒  
พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผ่านตามเกณฑ์ฯ จ านวน ๑ หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๑  
หลักสูตร (ตารางที่ ๓ เอกสารแนบ ๒) 
   ๓.๒ หลักสูตรที่ไม่ต้องประเมินฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจาก 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยกเลิก (ปิด) หลักสูตร และนิสิตส าเร็จการศึกษาครบทุกคนแล้ว มีจ านวน ๔ หลักสูตร  
(ตารางที่ ๔ เอกสารแนบ ๒) 
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  ๓.๓ หลักสูตรที่อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ หลักสูตร (ตารางที่ ๕ เอกสาร
แนบ ๒) 
  ๓.๔ หลักสูตรที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ แล้ว และ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ มีจ านวน ๖ หลักสูตร (ตารางที่ ๖ เอกสารแนบ ๒) 
  ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๑ (การก ากับมาตรฐาน) ผ่านทุกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ  
จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานก ากับติดตาม ควบคุม การบริหารจัดการหลักสูตร ให้ผ่านเกณฑ์ฯ  
ตามองค์ประกอบที่ ๑ ทุกหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายวิชาการร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 
  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และทดลองใช้งานในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
  เพ่ือให้ทันใช้งานจริงในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบดังกล่าว เพ่ือให้ระบบ ฯ สามารถตรวจสอบ 
  คุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  องค์ประกอบที่ ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ขอให้ทุกส่วนงานก ากับติดตามและตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในระบบ TQF ให้เป็นปัจจุบัน  

๓. ขอให้ทุกส่วนงานก ากับติดตามให้คณาจารย์กรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
ในระบบ e-Research ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 ๑.๓ การเข้าร่วมในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  ตามหนังสือที ่ทปอ. ๖๒/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเข้าร่วม 
ในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมเพ่ือให้รับทราบและน าไปปฏิบัติตามมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบกับปฏิทินการด าเนินงาน TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ใช้แนวทาง 
ของ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนา TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
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      ๒. เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
(ทปอ.) จ านวน ๓๑ แห่ง (ยกเว้นมหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เข้าร่วมในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยไม่มีการเปิดรอบใด ๆ ที่คู่ขนาน 
กับ TCAS และท างานภายใต้แนวปฏิบัติกลางร่วมกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพในการท างาน 
      ๓. เห็นชอบให้คณะกรรมการด าเนินงาน TCAS ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  
ลิ่มสกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ที่เข้าร่วม 
ในระบบ TCAS เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการท างานให้เอ้ือต่อการท างานของทุกฝ่าย (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ กระบวนการตรวจหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
  กองบริการการศึกษา 

 

  เพ่ือให้ส่วนงานรับทราบกระบวนการตรวจหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอน และเพ่ือให้กระบวนการเสนอหลักสูตรเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการ 
จึงขอเสนอกระบวนการตรวจหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การพิจารณาการให้เกรด แกผู่้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  ในแต่ละหลักสูตร 

 

  ตามที่ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ นั้น มีข้อสังเกต คือ ในบางสาขาวิชาบัณฑิตได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสองจ านวนมาก  
จึงขอให้ส่วนงานทวนสอบความเหมาะสมของการให้เกรดในสาขาวิชานั้น ๆ  
  ในการนี้ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงานพิจารณาความเหมาะสมในการใหเ้กรด 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีในแต่ละหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  
โดยยกเลิกจากการน าส่งเอกสารหลักสูตรมายัง สป.อว. เปลี่ยนเป็นการน าส่งผ่านระบบพิจารณา 
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) นั้น  
 เพ่ือให้การเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตรที่อยู่สถานะ “รอส่ง (W)” ในระบบ CHECO 
เพ่ือแจ้งให้ส่วนงานทราบและด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชากร 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒. ขอให้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๓. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสาขาวิชา  
    ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)  
     ที่หลักสูตรก าหนด และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที ่๑ 
    ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
  ๔. ให้ทบทวนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทางด้าน Supply Chain 
  ๕. ขอให้ทบทวนปรับแผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้  
    ในหมวดที ่๒ ข้อ ๒ ให้เหมาะสมและครอบคลุมการปรับกระบวนการภายใน  
    และการพัฒนาบุคลากร 
  ๖. ขอให้ปรับปีการศึกษาที่เริ่มรับนิสิต โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๗. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท า 
   แบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว  
   ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

  คณะโลจิสติกส์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถ 
ไปประกอบสัมมาอาชีพด้านโซ่อุปทานเชิงวิศวกรรมและมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นหา วิเคราะห์เชิงตัวเลขและแก้ปัญหา  
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม 
ในการประกอบสัมมาอาชีพ 
 ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสาร  
กับผู้มาติดต่อกับองค์กรที่ปฏิบัติงาน 
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 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๑ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓ หน่วยกิต 
๑) วิชาเฉพาะด้าน ๓๓ หน่วยกิต 

  ๒) วิชาบังคับ ๕๕ หน่วยกิต 
  ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการเขียน 
    ในคู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๙ 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
    ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 ๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน 
  ที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ  
จ านวน ๘๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน 
  ที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๘๐ คน โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ 
  ให้ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต ฯ ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการน าความรู้ 
ด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ 
ให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๒. เพ่ือให้นิสิตมีฐานความรู้และทักษะที่ส าคัญในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์และ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะส าหรับเปลี่ยนรูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)  
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์ความรู้ในองค์กรธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างช านาญ  
รวมทั้งมีความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับสร้างตัวแบบจ าลอง (Simulation modeling)  
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย 
 ๔. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารพร้อมส าหรับการท างานร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพระหว่างแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ 
 ๕. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในโครงการระบบอัจฉริยะ  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการศึกษาต่อเนื่องในสาขาวิชานี้และสาขาที่เก่ียวข้อง ตลอดถึง 
การมีทักษะของเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของประเทศ 
 ๖. เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีสามารถเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 
สมัยใหม่ ในการท างานจริง ได้อย่างเหมาะสม ด้วยตนเอง 
 

 โครงสร้างหลักสูตร (๔ ปี) 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๘๔  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน ๑๘  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก ๖๖  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๗ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 
 



- ๑๒ - 
 

 โครงสร้างหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    ๗๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๑๒ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๕๗  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๙  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก ๔๘  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๓๙ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ 
 ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ในระยะ ๕ ปี โดยแยกเป็นแผนการรับนิสิตหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 
   ของคณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน คณะวิทยาศาสตร์และ 
   ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๘๙๐๑๐๐๖๓  
   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับรายวิชา 
   ๘๙๐๓๒๑๖๓ เทคโนโลยีอัจฉริยะส าหรับอุตสาหกรรม เนื่องจาก 
   มีการใช้ค าว่า Industrials และ Industry 



- ๑๓ - 
 

  ๑.๓ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการเขียน 
   ในคู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๙ 
  ๑.๔ ขอให้เพ่ิมความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) 
  และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑๓๘ คน 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) 
และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑๓๘ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
 อัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา 
 ภาคปกติ จ านวน ๑๓๘ คน 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) 
  และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑๓๘ คน โดยคณะกรรมการ ฯ 
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ปรับจ านวนนิสิตที่ประสงค์จะรับเข้าศึกษา 
  โดยแยกเป็นแผนการรับนิสิตหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 
  ของคณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน คณะวิทยาศาสตร์และ 
  ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ให้ชัดเจน 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  โลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จาก “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต” เป็น “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า” (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 



- ๑๕ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  โลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 
  โลจิสติกส์ ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เป็น ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
 การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



- ๑๖ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 
  โลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก ดร.นันทรัตน์ บุนนาค เป็น  
อาจารย์อุมาพร พลายระหาร เนื่องจาก ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
เครื่องประดับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะอัญมณี ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ี๒๕๕๙  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่  ๓  
จาก อาจารย์ดวงกมล เพ็ชร์ชะ เป็น ดร.นันทรัตน์  บุนนาค เนื่องจาก อาจารย์ดวงกมล เพ็ชร์ชะ  
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะอัญมณี ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ ขอหารือเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา นั้น 
เนื่องจากสถาบันภาษา เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
บูรพา โดยรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ประมาณ ๘,๕๐๐ คนต่อภาคเรียน ซึ่งจัดกลุ่มเรียนได้ประมาณ 
๒๐๐ กลุ่มต่อภาคเรียน ในขณะที่สถาบันภาษามีอัตราก าลังอาจารย์ประจ าเพียง ๑๑ ท่าน สามารถ 
รับภาระงานสอนได้เพียง ๔๔ กลุ่มต่อภาคเรียน ท าให้กลุ่มเรียนที่เหลือมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ 
อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๑๐.๑.๓ ประเด็นเก่ียวกับอาจารย์พิเศษ 
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาได้ 
  ด้วยเหตุนี้ สถาบันภาษาจึงได้ก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีอาจารย์ประจ า 
เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานรายวิชา และจัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา และจัดท าเป็น 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกภาคเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑) ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่ 
สถาบันภาษาต้องจัดหาเพ่ิมเติมนั้น สถาบันภาษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 
อาจารย์พิเศษ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ทั้งนี้ ในระหว่างการรอผลการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันภาษาจึงมีความประสงค์ขออนุโลมให้อาจารย์พิเศษมีชั่วโมงสอนได้เต็มรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า 
สถาบันภาษาเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานรายวิชา และหากไม่สามารถอนุโลมให้ด าเนินการได้ 
จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ  
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๔.๘ การจัดท าแผนเพื่อก ากับติดตามจ านวนรับของแต่ละหลักสูตร  
  ให้เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมตริับทราบเรื่องการรับ 
นิสิตเกินจากแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบกลไก การตัดสินใจในการรับนิสิต 
๒. เสนอแผนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และคุณภาพ เปรียบเทียบ 

ผลที่เกิดขึ้น ของตัวผู้เรียน และจ านวนผู้เรียนที่ยังคงอยู่ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

๓. ให้ศกึษาผลกระทบต่อการประกันคุณภาพ 
๔. การรับนิสิตเกินแผนไม่ควรเกิดขึ้นซ้ าอีกในปีการศึกษาต่อไป 

  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงได้จัดท าแผนเพื่อก ากับติดตาม
จ านวนรับของแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิตตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้
มหาวิทยาลัยทบทวนระบบและกลไกในการตัดสินใจรับนิสิต ตามตารางกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. ชี้แจงก าหนดการด าเนินงานของ TCAS ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๒. ขอข้อมูลส่วนงานเกี่ยวกับการรับนิสิตในแต่ละรอบ ได้แก่ คุณสมบัติผู้สมัคร 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวนรับ และจ านวนให้ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ (ส่วนงานรับทั้ง ๕ รอบได้ แต่ถ้าแจ้งว่ารับในรอบนั้น ๆ แล้วจะยกเลิกมิได้) 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. แจ้งจ านวนนิสิตใหม่ในแต่ละรอบของ TCAS ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบ 

รอบท่ี ๑ - ๕ 
 

๔. สรุปจ านวนนิสิตใหม่สะสมเปรียบเทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ เพื่อให้ส่วนงานปรับจ านวนประกาศรับ และแจ้งให้สภาวิชาการ และ 
สภามหาวิทยาลัยทราบ  

รอบท่ี ๒ - ๕ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนเพ่ือก ากับติดตามจ านวนรับของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
 แผนการผลิตบัณฑิต 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดท าแผนเพื่อก ากับติดตามจ านวนรับของแต่ละหลักสูตร  
  ให้เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต 

๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาก ากับติดตามจ านวนรับเข้าศึกษา 
ของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต และให้ส่วนงานรายงานข้อมูล 
หากมีจ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต และน าเสนอให้ 
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

  ๒.๑ กรณีจ านวนรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เกินจากแผนการผลิตบัณฑิต  
   ให้ส่วนงานเสนอแผนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และคุณภาพ  
   โดยรายงานจ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ พร้อมเกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน 
   นิสิตที่ยังคงอยู่ และระบบกลไกในการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและ 
   คุณภาพ เพ่ือให้จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต 
  ๒.๒  กรณหีลักสูตรที่มจี านวนรับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการผลิตบัณฑิต  
   ขอให้ส่วนงานจัดท าแผนในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือกระตุ้นให้มีจ านวน 
   รับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต 
  
 ๔.๙ ร่างปฏิทินการด าเนินการ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  (BUU-TCAS’63) 
 

  ตามหนังสือที ่ทปอ. ๖๒/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง  
การเข้าร่วมในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบกับปฏิทินการด าเนินงาน TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ที่ใช้แนวทางของ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น 
  ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอร่างปฏิทิน 
การด าเนินการ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-TCAS’63) ตามรายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ปฏิทินการด าเนินการ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (BUU-TCAS’63) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการด าเนินการ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  (BUU-TCAS’63) 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้  
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 ๔.๑๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้  
เนื่องจากในการจัดท าประกาศเก่ียวกับการย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ ฝ่ายวิชาการได้จัดท าเป็น 
ประกาศฉบับรวม ซึ่งได้ประกาศใช้แล้วตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๓๔๑/ ๒๕๖๑ เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ในการจัดท า ร่าง ประกาศฯ จึงต้องจัดท าเป็นประกาศฯ ฉบับที่ ๒ เพ่ิมเติม  
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
   ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การปรับชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ 
การโรงแรม และมีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อสาขาวิชา เนื่องจากโครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับ  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น คณะการจัดการ 
และการท่องเที่ยวจึงขอปรับชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
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การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม” เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ” 
  ทั้งนี ้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติถอนวาระ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นควรให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หาข้อมูลเพ่ิมเติมและ 

น าเข้ามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป 
 

๔.๑๒  ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา  
๒๕๖๑-๒๕๖๔ และขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ และ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการ 
บัณฑิตของการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development  
หรือ EEC) และปรับปรุงให้สอดคล้องกับอัตราอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๒๕๖๖ 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๕๐ ๕๐ ๘๐ ๘๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕๐ ๕๐ ๘๐ ๘๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๕๐ ๕๐ ๘๐ ๘๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๒๕๖๖ 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๕๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๓๐ ๓๐ ๕๐ ๕๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัว 

๓๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ๕๐ ๕๐ - ๕๐ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ๕๐ ๕๐ - - 

รวม ๕๒๐ ๕๔๐ ๕๖๐ ๖๑๐ 
 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  
๒๕๖๓-๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
  ๒๕๖๓-๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ประชุม 
  มีข้อสังเกต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
  เคยเสนอแผนเพ่ือขอเปิดรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่เล่มหลักสูตรดังกล่าว 
  ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ เป็น 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วนัอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 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                        นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 

     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


