รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet และ
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าประชุม
๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. อาจารย์ศิริวดี บุญมโหตม์
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนศักดิ์ ยะคาป้อ
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์ วีระพล
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๘. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๐. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

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

-๒๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๔. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
กรรมการ
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. ดร.ปริญญา นาคปฐม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๔. อาจารย์พิชญา ชิโนดม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
อาจารย์นิสรา คามณี
อาจารย์พนุชดา เจริญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ
อาจารย์ตวงพร พิณอุดม
อาจารย์กฤตอร จิววะสังข์
ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
ดร.พิเชษ วะยะลุน
อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์
อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์
อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์
นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
อาจารย์เมธี ธรรมวัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาการสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

-๔เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)

ตามทีม่ หาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการส่งหลักสูตรให้สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ในระบบ CHECO แล้วนั้น ปัจจุบันฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO
รายละเอียดดังนี้
๑. รายชื่อหลักสูตรที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (P) จานวน ๑๓ หลักสูตร
(รายละเอียดดังตารางที่ ๑)
๒. รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (S, A๑, A๒, A๓, A๔) จานวน ๑๑๘ หลักสูตร
๓. รายชื่อหลักสูตรที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E) จานวน ๗๑ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)
ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้หลักสูตรที่อยู่ “สถานะส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E)”
ดาเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๕๑.๓ กากับติดตามหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ตามทีค่ ณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้วนั้น ส่วนงานจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาที่งาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อตรวจสอบและดาเนินการส่งให้สานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายวิชาการตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนงานที่ยังไม่ดาเนินการส่งหลักสูตร
ปรับปรุงการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
มาให้งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานดาเนินการส่งเอกสาร
ดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

-๖วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ปรับโครงสร้าง
รายวิชา และรายวิชาในหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับภูมิภาค ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศ
สมาชิกหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้หลักสูตร
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ มีทักษะจาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนั้น
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนโดยรวมและตอบสนองทิศทาง
การพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๘
หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๒๗ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
๕๙ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๔๔ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาบูรณาการข้ามศาสตร์
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

-๗คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และแสดงถึง
ลักษณะจาเพาะของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากสาขาวิชาจิตวิทยา
ได้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี

-๘จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่ อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๓ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๔๒ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
๕๑ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

-๙๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจนและแสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ที่จะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาตามแผนและกาหนดหลักฐาน/
ตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาปรับปรุง
๑.๔ ให้พิจารณาปรับแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปีให้ถูกต้อง
โดยจานวนนิสิตรวมทั้งปีการศึกษา ให้แยกจานวนนิสิตคงค้างและนิสิตรับเข้าใหม่
ให้ชัดเจน
๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๖ ขอให้ทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีการกระจายของความรับผิดชอบหลัก
สามารถวัดผลได้ตามสาระและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ
รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการกาหนดผลการเรียนรู้ของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑.๗ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้เปิดสอน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และเพื่อสอดคล้องต่อ

- ๑๐ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตมาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ ) เน้นการปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชา โดยเน้นความสาคัญ
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านนวัตกรรม ด้านสตาร์ตอัพ และด้านการวิเคราะห์ เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค new normal และ next normal ทีก่ าลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้บัณฑิต
ที่จบไปสามารถประยุกต์ใช้กับการทางานในชีวิตจริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๐
๑) วิชาแกน
๓๖ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก
๕๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๓ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยนานาชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑๑ ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และแสดงถึง
ลักษณะจาเพาะของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑.๓ ขอให้ระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง
โดยทั่วไปทีห่ ลักสูตรจะพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้และระบุกลยุทธ์
ทีจ่ ะสามารถพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
โดยในตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ระบุเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO)
๑.๖ ขอให้ปรับตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้ถูกต้อง
๑.๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา (Yearly Learning Outcomes : YLO) ให้เหมาะสม
๑.๘ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อวิชาของรายวิชา ๙๕๑๑๒๓๖๔ จาก การเขียน
กวีนิพนธ์พื้นฐาน เป็น การเขียนกวีนิพนธ์ไทยพื้นฐาน
๑.๙ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยอยู่ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American
Psychological Association (APA)
๑.๑๑ ขอให้พิจารณาทวบทวนงบประมาณตามแผนทั้งหมวดรายรับและหมวดรายจ่าย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๒ ๔.๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าของศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนขีดความสามารถในการจัดการ
ดาเนินการทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ ระยะเวลา ๕ ปี วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยยังได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่
ก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)
นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ยังปรับปรุงทั้งเนื้อหาและรายวิชาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุค new normal และ next normal ที่กาลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับการทางานในชีวิตจริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๐
หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๓๖ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
๕๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๔๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๑๓ คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยนานาชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และแสดงถึง
ลักษณะจาเพาะของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
โดยในตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ระบุเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO)
๑.๔ ขอให้ระบุรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ มคอ.๑ ไว้ต่อจากตารางเชื่อมโยง
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา (Yearly Learning Outcomes : YLO) ให้เหมาะสม
๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ที่จะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาตามแผนและกาหนดหลักฐาน/
ตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาปรับปรุง

- ๑๔ ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยอยู่ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American
Psychological Association (APA)
๑.๙ ขอให้พิจารณาทวบทวนงบประมาณตามแผนทั้งหมวดรายรับและหมวดรายจ่าย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยว
และไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการ การท่องเที่ยว และไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการ และการท่องเที่ยวนานาชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิต
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน และเนื่องด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นที่จะดาเนินการจองที่พักหรือซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งมีการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสูงขึ้น ภาคธุรกิจให้ความสาคัญกับการ
ให้บริการที่เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น เช่น ธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)
ซึ่งธุรกิจนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการบุคลลกรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้ ทักษะ ในการทางาน
และมีความพร้อมอย่างมาก จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจ

- ๑๕ โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๖
๑) วิชาแกน
๒๗ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก
๖๙ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๙ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๖
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยนานาชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการ การท่องเที่ยวและไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยว
และไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ๑๖ ๑.๓ ขอให้ระบุรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ มคอ.๑ ไว้ต่อจากตารางเชื่อมโยง
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา (Yearly Learning Outcomes : YLO) ให้เหมาะสม
๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ที่จะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาตามแผนและกาหนดหลักฐาน/
ตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาปรับปรุง
๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.๑
๑.๗ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยอยู่ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American
Psychological Association (APA)
๑.๘ ขอให้พิจารณาทวบทวนงบประมาณตามแผนทั้งหมวดรายรับและหมวดรายจ่าย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยมีแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้มีการ
นาแนวความคิดของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education: OBE) มาใช้ในการดาเนินการ
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ๑) ข้อมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ๒) สภาวการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ๓) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนด้านดิจิทัลของ
EEC ๔) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ. ๑) ๕) มาตรฐานหลักสูตร ACM

- ๑๗ Information Technology Curricula ๒๐๑๗ ๖) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ และ ๗) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDG) ขององค์การสหประชาชาติ โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า
ที่สาคัญดังกล่าว ได้มีการจัดทา Business Model Canvas ของหลักสูตรที่กาหนดคุณค่าที่จะส่งมอบผ่าน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับความชัดเจน
ของการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมดิจิทั ล โดยเฉพาะในเขต EEC
ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัล หมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น ๕ สาขา ได้แก่ ๑) กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ
(Hardware & Smart Device) ๒) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) ๓) กลุ่มอุตสาหกรรมด้าน
การสื่อสาร (Communications) ๔) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) และ
๕) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ มีความทันสมัยใน
องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ มีการเน้นทักษะ
ฝึกปฏิบัติและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๓
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๘๗
หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๙ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะ
๖๐ หน่วยกิต
๓) วิชาเลือก
๑๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๑๘ ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงดังนี้
๑. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะวิทยาการสารสนเทศและของมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้
มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
ทุกรอบ ๕ ปี
๓. เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
๔. เพื่อปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสร้างขึ้นใหม่
อยู่ตลอดเวลาและตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุสาหกรรมในเขต Eastern
Economic Corridor (EEC)
๕. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบแนวคิด Outcome-Based
Learning
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๓
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๘๗
หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๑๒ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้าน
๖๐ หน่วยกิต

- ๑๙ ๒.๑ กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ ๖ หน่วยกิต
ระบบสารสนเทศ
๒.๒ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๙ หน่วยกิต
๒.๓ กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ
๑๕ หน่วยกิต
ทางซอฟต์แวร์
๒.๔ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ๒๔ หน่วยกิต
๒.๕ กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม ๖ หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์
๓) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
๔) วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการสารสนเทศ
เห็นชอบ
ครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
เห็นชอบ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๓ ขอให้ระบุรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ มคอ.๑ ไว้ต่อจากตารางเชื่อมโยง
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

- ๒๐ ๑.๓ ขอให้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้เว้นว่างไว้ เพื่อรอหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปี ๒๕๖๔
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
โดยในตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ระบุเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO)
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และจะครบ
ระยะเวลา ๕ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเวลาที่ครบกาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุง
ให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานทางการศึกษาของ Association for Computing Machinery (ACM๒๐๑๔) ทั้ง ๑๐ ด้านขององค์ความรู้ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (มคอ.๑) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการวิจัยในปัจจุบัน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อความต้องการบัณฑิตที่มี
ความสามารถทั้งในกระบวนการด้านการผลิตซอฟต์แวร์ การจัดการในกระบวนการการผลิตซอฟต์แวร์
และการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยใช้กระบวนการวิธีแบบโอเพนซอร์ส ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีมได้

- ๒๑ โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๓
๑) วิชาแกน
๑๒ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก
๘๑ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๖๓ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก
๑๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
๖
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๓ ขอให้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้เว้นว่างไว้ เพื่อรอหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปี ๒๕๖๔

- ๒๒ ๑.๔ ขอให้ระบุรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ มคอ.๑ ไว้ต่อจากตารางเชื่อมโยง
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรสาหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพื่อ
อนาคตของแผ่นดิน” อีกทั้งเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาสังคม อาทิ รองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยเป็น“ Medical Hub” รวมถึงการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณาจารย์นิสิตบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๑๐๘
หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๖๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาวิทยาศาสตร์
๑๓ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
๒๔ หน่วยกิต
การแพทย์
๑.๓ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๓ หน่วยกิต

- ๒๓ ๒) วิชาวิชาชีพ
๔๘ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเวชกรรมแผนไทย
๑๔ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเภสัชกรรมแผนไทย
๑๔ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย
๑๔ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาผดุงครรภ์แผนไทย
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ระบุรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ มคอ.๑ ไว้ต่อจากตารางเชื่อมโยง
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการใช้คาว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”
ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๔ ๔.๑๐ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ปรับปรุงมาจาก หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยเหตุผลดังนี้
๑) ครบระยะเวลาเปิดใช้ ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ๒) ช่วงระยะเวลา ๕ ปี
ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศ สภาพความเป็นไปของสังคมและ
เทคโนโลยีที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Technology Disruption) การพัฒนาหลักสูตรจึง
จาเป็นต้องเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓) การปรับจาก
หลักสูตร
เทียบโอน ๔ ปี มาเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง มาจากสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การสอบถามข้อคิดเห็นของผู้เรียนใน
หลักสูตรตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ ๒ ปีต่อจาก
ระดับอนุปริญญาแต่จานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่มากถึง ๑๓๙ หน่วยกิต ทาให้ผู้เรียนภาคปกติใช้เวลา
ศึกษาอย่างเร็วถึง ๒ ปีครึ่ง เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และ ๓ ปี (สาหรับภาคพิเศษ) ซึ่งนิสิตภาคพิเศษที่
เรียนช้าบางคนก็เรียนครบ ๔ ปีตามหลักสูตร เนื่องจากเทียบโอนรายวิชาได้จานวนน้อย โดยปัจจุบันหลักสูตร
ใหม่ เช่น หลักสูตรผลิตครู ๔ ปี มีแนวโน้มของการลดจานวนปีของการศึกษา และจานวนหน่วยกิตรายวิชา
ลดลง
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าสมัครศึกษา ในยุคของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้เข้าศึกษาลดลง
ซึ่งการปรับหลักสูตรเทียบโอน ๔ ปี เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีหน่วยกิตเพียง ๘๐ หน่วยกิต และระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตรเพียง ๒ ปีสามารถจูงใจผู้สนใจเข้าศึกษาได้มากกว่า และเหตุผลส่วนที่ ๒ การบริหาร
จัดการหลักสูตรเทียบโอน ๔ ปี ทาให้เกิดความแตกต่างในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรอย่างมาก ทาให้
มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล ทาให้เกิดกลุ่มเรียนที่อาจไม่คุ้มทุนในการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๘๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๓
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๖๑
หน่วยกิต
๑) วิชาชีพครู
๒๔ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะสาขา
๓๗ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเฉพาะสาขาบังคับ
๒๐ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเฉพาะสาขาเลือก
๑๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๒๕ -

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และแสดงถึง
ลักษณะจาเพาะของหลักสูตร
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑.๔ ขอให้ระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง
โดยทั่วไปทีห่ ลักสูตรจะพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้และระบุกลยุทธ์
ที่จะสามารถพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจาเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเพิ่มรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับ
นิสิต
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทาแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check List) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๖ -

๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑๐ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล เป็น
ดร.ปรียานุช เชื้อสุข เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา
รัตนะมงคลกุล ไม่มีผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลังจากปัจจุบัน
ลาดับที่ ๑๗ ขอปรับเพิ่ม ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต

ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๖๖๖/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ออกประกาศหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสะสมหน่วยกิต

- ๒๗ ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรองรับการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ การจัดการศึกษา
แบบโมดูล การจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น
ในการนี้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการสะสมหน่วยกิต
ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต

มติ

มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทาหนังสือเวียนให้ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และขอให้
ส่วนงานส่งข้อเสนอแนะมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑๓ จานวนนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาขอแจ้งจานวนนิสิตที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดตามที่แสดง
ในตาราง ดังนี้
ตารางที่ ๑ จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับนิสิตเป็นไปตามแผน เกินแผน และต่ากว่าแผน ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตร
หลักสูตรที่รับนิสิตได้เท่ากับแผนและไม่เกินร้อยละ ๒๐
หลักสูตรที่รับนิสิตเกินแผน (เกินร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป)
หลักสูตรที่รับนิสิตต่ากว่าแผน
รวม

จานวนหลักสูตร

ร้อยละ

๔๙
๒๒
๔๐
๑๑๑

๔๔.๑๔
๑๙.๘๒
๓๖.๐๔

ตารางที่ ๒ จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับนิสิตเป็นไปตามแผน เกินแผน และต่ากว่าแผน ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละวิทยาเขต
วิทยาเขต
กลุ่มสาขาวิชา
จานวนหลักสูตร ร้อยละ
บางแสน จันทบุรี สระแก้ว

- ๒๘ กลุ่มสาขาวิชา

บางแสน

๑. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ

รวม
- หมายถึง รับน้อยกว่าแผน

วิทยาเขต
จันทบุรี

สระแก้ว








จานวนหลักสูตร

ร้อยละ

๔๖
๖
๑๘
๓๐
๒
๙
๑๑๑

๙.๔๐
-๕๗.๐๐
-๘.๘๘
๗.๓๖
-๘๓.๕๓
-๒๙.๔๗

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จานวน จานวน
จานวนหลักสูตรที่รับ
นิสิต
นิสิตที่
นิสิต
ใหม่ ภาพรว ร้อยละ จานวน
สภา
คณะ
มหาวิทย ข้อมูล ๒๙ มระดับ เกิน/ต่า หลักสูตร
น้อย
าลัย
คณะ กว่าแผน ที่เปิดรับ เท่ากับ
มิ.ย.
เกิน
กว่า
อนุมัติ ๒๕๖๓
แผน
แผน
แผน
(คน)
(คน)
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ ว
๒๔๐
๒๘๑ เกินแผน ๑๗.๐๘
๓
๓
คณะดนตรีและการแสดง
๑๖๒
๒๐๙ เกินแผน ๒๙.๐๑
๓
๓
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘๑๐
๘๗๕ เกินแผน ๘.๐๒
๑๔
๑ ๑๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๕๑๗
๖๖๔ เกินแผน ๒๘.๔๓
๕
๒
๓
คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๖๓
๑๘๗ เกินแผน ๑๔.๗๒
๕
๒
๓
คณะศึกษาศาสตร์
๔๓๐
๓๙๔ ต่ากว่า -๘.๓๗
๑๑
๗
๔
วิทยาลัยนานาชาติ*
๒๔๒
๑๙๕ ต่แผน
ากว่า -๑๙.๔๒
๕
๓
๒
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร*
๑๑๔
๙๕
ต่แผน
ากว่า -๑๖.๖๗
๒
๒
คณะพยาบาลศาสตร์
๒๓๐
๑๗๘ ต่แผน
ากว่า -๒๒.๖๑
๒
๒
คณะแพทยศาสตร์
๑๐๔
๔๘
ต่แผน
ากว่า -๕๓.๘๕
๑
๑
คณะเภสัชศาสตร์
๑๕๐
๑๐๔ ต่แผน
ากว่า -๓๐.๖๗
๑
๑
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒๓๖
๒๓๖ เท่แผน
ากับ
๐.๐๐
๓
๒
๑
คณะสหเวชศาสตร์
๒๘๐
๒๙๖ เกิแผน
นแผน ๕.๗๑
๕
๑
๔
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๘๐
๑๓๑ เกินแผน ๖๓.๗๕
๔
๔
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๐๘
๑๑๙ เกินแผน ๑๐.๑๙
๑
๑

- ๒๙ จานวน จานวน
นิสิต
นิสิตที่
ใหม่ ภาพรว
สภา
คณะ
มหาวิทย ข้อมูล ๒๙ มระดับ
าลัย
คณะ
มิ.ย.
อนุมัติ ๒๕๖๓
(คน)
(คน)
คณะโลจิสติกส์
๔๕๕
๔๕๕ เท่ากับ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๓๑๑
๓๐๗ ต่แผน
ากว่า
คณะวิทยาศาสตร์
๗๔๐
๗๘๗ เกิแผน
นแผน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕๖๐
๖๖๖ เกินแผน
รวม (บางแสน) ๕๙๓๒ ๖๒๒๗ เกินแผน
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๙๓
๑๑๖ ต่ากว่า
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ ๑๐๐
๑๐
ต่แผน
ากว่า
คณะเทคโนโลยี
๘๕
๑๔
ต่แผน
ากว่า
บริหารธุรกิจ การเกษตร
รวม (วิทยาเขตสระแก้ว) ๓๗๘
๑๔๐ ต่แผน
ากว่า
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๗๕
๖๙
ต่แผน
ากว่า
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๒๔๔
๑๙๑
ต่แผน
ากว่า
คณะอัญมณี
๙๕
๓๒
ต่แผน
ากว่า
รวม (วิทยาเขตจันทบุรี) ๔๑๔
๒๙๒
ต่แผน
ากว่า
รวมทั้งสิ้น
๖,๗๒๔ ๖,๖๕๙ ต่ากว่
แผนา
หมายเหตุ - หมายถึง รับน้อยกว่าแผน
แผน
* จานวนรายงานตัวเสร็จสิ้นวันที่ ๓ ก.ค.๖๓

จานวนหลักสูตรที่รับ
นิสิต

ร้อยละ จานวน
เกิน/ต่า หลักสูตร
น้อย
กว่าแผน ที่เปิดรับ เท่ากับ
เกิน
กว่า
แผน
แผน
แผน
๐.๐๐
-๑.๒๙
๖.๓๕
๑๘.๙๓
๔.๙๗
-๓๙.๙๐
-๙๐.๐๐
-๘๓.๕๓
-๒๑๓
-๘.๐๐
-๒๑.๗๒
-๖๖.๓๒
-๙๖
-๐.๙๗

๖
๔
๑๑
๘
๙๔
๕
๑
๒
๘
๑
๕
๓
๙
๑๑๑

๐
๐
๐
-

๑
๑
๔
๑
๒๙
๕
๑
๒
๘
๑
๔
๓
๘
๔๕

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จานวน
นิสิตใหม่
ร้อยละเกิน/
ที่ตั้ง
แผนการรับ ข้อมูล ๒๙
เทียบแผน
ต่ากว่าแผน
มิ.ย. ๒๕๖๓
(คน)
บางแสน
วิทยาเขตสระแก้ว
วิทยาเขตจันทบุรี
รวม

๕,๙๓๒

๖,๒๒๗

เกินแผน

๓๗๘

๑๔๐

ต่ากว่าแผน

๔๑๔

๒๙๒

ต่ากว่าแผน

๖,๗๒๔

๖,๖๕๙

ต่ากว่าแผน

๔.๙๗
-๖๒.๙๖
-๒๙.๔๗
-๐.๙๗

๕
๓
๗
๗
๖๓
๐
๑
๑
๖๔

- ๓๐ หมายเหตุ - หมายถึง รับน้อยกว่าแผน
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาจานวนนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. กรณีหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกินจาก
แผนการผลิตบัณฑิตมากกว่าร้อยละ ๒๐ ให้หลักสูตรจัดทาแผนการจัดการศึกษา
และการดูแลนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
๒. กรณีหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ากว่า
แผนการผลิตบัณฑิต ขอให้ส่วนงานจัดทาแผนพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ช่วยผลักดันให้หลักสูตรมีจานวนผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนิสิต
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ แนวทางการดาเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้
การเปิดและปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งการสอบ ONET/GAT/PAT
และวิชาสามัญ ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความล่าช้า
ออกไปด้วย จากมติของที่ประชุมสามัญอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการตามรูปแบบการสมัครและประมวลผลเหมือนการคัดเลือกฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลปฏิทินการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คาดว่าจะส่งผลกระทบกับสถาบันอุดมศึกษาและ
สังคม ดังนี้
๑. การคัดเลือกฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่งผลให้การเปิดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. จานวน ๒๑ แห่ง อาจต้องเลื่อนออกไปจากเดิม
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้มีกาหนดเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน
๒. จากมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการดาเนินงาน TCAS
ไปจัดทาประชาพิจารณ์การพัฒนา TCAS64 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานของ TCAS64 ไปก่อนหน้านี้แล้ว อาจทาให้
สังคมสับสนได้ เพราะข้อมูลจากการประชาพิจารณ์และแนวปฏิบัติตามมติ ทปอ. ไม่สอดคล้องกัน

- ๓๑ -

คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือกัน
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติให้การดาเนินงาน TCAS64 โดยใช้วิธีการรวบรอบการสมัครและ
ประมวลผลในรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 และกาหนดการสละสิทธิ์ข้ามรอบไม่สามารถทาได้
ยกเว้นการคัดเลือกในรอบที่ ๑ Portfolio เท่านั้น และได้จัดทาเป็นแนวทางการดาเนินงานระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (TCAS64) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ส่วนงานวางแผนจานวนรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (TCAS64)
๕.๒ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สาหรับ
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์)

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)

- ๓๒ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

