รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet และ
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

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

-๒๑๕. ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๖. ดร.ปริญญา นาคปฐม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑๗. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๘. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๙. ดร. นันทรัตน์ บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๐. ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๒. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันภาษา
๒๓. อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๕. อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๙. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
๓๐. นางสาวเสาวณีย์ สําราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๑. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๓๒. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-๓ผู้ลาประชุม
๑.
๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
อาจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
นางสาวสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
นางสาววรี สกุลนิรันดร
ดร.ปภัทรนนท์ คุณพูนทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย
รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ สรวยสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต
ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพศิ เสียงก้อง
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี
นายนภดล ใจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
นางสาวอารยา ธนารักษ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กองบริการการศึกษา

-๔วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผา่ นการอนุมัติจาก
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้วนั้น ส่วนงานจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาที่งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน เพื่อตรวจสอบและดําเนินการส่งให้สํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(สมอ. ๐๘) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายวิชาการตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนงานที่ยังไม่ดําเนินการส่งหลักสูตรปรับปรุง
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย มาให้งานพัฒนา
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานดําเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๕๑.๓ โครงการอบรม เรื่อง การขอตําแหน่งทางวิชาการ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการจัดทําหลักสูตร (มคอ. ๒)
ตามที่กองบริการการศึกษากําหนดจัดโครงการอบรม จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการอบรม เรื่อง การขอตําแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม PJ-๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักเกณฑ์ในการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามเกณฑ์
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง แนวทางการจัดทําหลักสูตร (มคอ. ๒)
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม IC ๒๐๓ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๒.๑ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําหลักสูตร (มคอ. ๒)
๒.๒ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
ในการนี้กองบริการการศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์การดําเนินการจัดโครงการดังกล่าว
ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ การจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:
CHECO)

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดําเนินการส่งหลักสูตรให้สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ในระบบ CHECO แล้วนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้พิจารณาหลักสูตรและส่งกลับมาให้มหาวิทยาลัยแก้ไข จํานวน ๖๖ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) เมื่อวันจันทร์ที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย KB ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในระบบ
CHECO และขอให้หลักสูตรทีอ่ ยู่ “สถานะส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E)” และ “สถานะรอส่ง (W)”
ดําเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

-๖ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ ๒๕๕๘ อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และต่อมา สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติการขอลดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้นิสิตคงค้างทั้งหมดของหลักสูตร ได้สอบผ่านทุกรายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตร
และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์จึงมีความประสงค์
ขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

-๗วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้กําหนดให้ส่วนงานปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ให้กับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นัน้
ในการดําเนินการช่วงที่ผ่านมา นิสิตได้สะท้อนปัญหาอันสืบเนื่องจากการเรียน
การสอนออนไลน์ เช่น
๑. การไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดได้
๒. สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยไม่เอื้อต่อการเรียนออนไลน์
๓. การขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
๔. สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีจํากัดหรือสัญญาณขัดข้องของนิสิตที่ส่งผลต่อความเข้าใจ
เนื้อหา
๕. การเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตมากขึ้น
๖. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนในห้องเรียนออนไลน์ที่อาจไม่ได้
คํานึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต
๗. การเรียนวิชาปฏิบัติการควรเรียนในสถานที่ตั้งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียน
ออนไลน์
๘. ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตของอาจารย์ผู้สอน
๙. การจํากัดเวลาในการสอบออนไลน์ที่นิสิตไม่สามารถเข้าสอบออนไลน์ในช่วงเวลา
ที่กําหนดได้ เช่น ใช้เวลานานกว่าจะเข้าถึงห้องสอบออนไลน์ได้ หรือ
การไม่สามารถเข้าห้องสอบออนไลนได้เนื่องด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง
๑๐. การติดต่ออาจารย์ผู้สอนออนไลน์ที่มคี วามยากลําบากและใช้เวลานาน
ฝ่ายวิชาการจึงใคร่ขอติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวเพื่อนําข้อสังเกต ปัญหาที่
เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาอันสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ส่วนงานพิจารณาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้เหมาะสม
กรณีรายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ให้ดําเนินการตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข
๒. ขอให้ส่วนงานกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการสื่อสารกับผู้เรียนเป็นสําคัญ

-๘๓. กรณีส่วนงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
(Learning Management System: LMS) ขอให้ประสานงานไปยังสํานักคอมพิวเตอร์
เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป
๔. กรณีส่วนงานที่มีนิสิตต่างชาติที่มีความประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาในสถานที่ตั้ง
ขอให้ส่วนงานพิจารณาดําเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่
หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
๓.๒

การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด
(BUU MOOC)

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระบบเปิด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้สนับสนุนให้ส่วนงาน
ดําเนินงานพัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นแม่แบบให้กับสถาบันอื่น ๆ
ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ
ข้อสอบ สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒,
๔, ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนารายวิชา MOOC
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิด (BUU MOOC) โดยขอให้ส่วนงานแจ้งรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทํารายวิชา พร้อมแจ้ง
ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ ๑ มายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC)
๒. เห็นควรให้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ
สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๑

-๙วาระที่ ๔

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี
จึงครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญในทุกด้าน
ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ลดความซ้ําซ้อนของ
เนื้อหา เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา เพิ่มการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติจริง โดยเพิ่มการฝึก
ประสบการณ์การฝึกงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อตอบรับกับการพัฒนากําลังคน
ให้มีศกั ยภาพสูงในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยให้มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
โดยเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ต้องประกอบด้วยวิชาอย่างน้อย ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ ประวัติศาสตร์
เชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ที่เน้นแนวพินิจ ทั้งนี้ ได้มีการ
กําหนดชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต รวมทั้งการให้น้ําหนักความสําคัญของแต่ละกลุ่มวิชาให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ปรับโครงสร้างหลักสูตร
๒๕๖๔ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรสําหรับบัณฑิต แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร
สําหรับผู้ใช้บณ
ั ฑิต และแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรสําหรับนิสิตปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔ ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงสรุปภาพรวม
ในด้านต่าง ๆ จากแบบสอบถามข้างต้นเพื่อนํามาใช้ในการประเมินและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
๑๒๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๙๐ หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
๖๖ หน่วยกิต
ก. วิชาแกน
๖ หน่วยกิต
ข. วิชาบังคับ
๓๖ หน่วยกิต
ค. วิชาบังคับเลือก
๒๔ หน่วยกิต
๒) กลุม่ วิชาอื่นและหรือวิชาโท
๒๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
โครงสร้างวิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History)
ก. วิชาโทบังคับ
๙ หน่วยกิต
ข. วิชาโทเลือก
๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๑๐ คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบแผนการรับนิสิตกับประมาณการงบประมาณรายรับ
๑.๒ ขอให้ปรับกลุม่ วิชา จาก “ค. วิชาบังคับเลือก” เป็น “ค. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า”
๑.๓ ขอให้ปรับกลุม่ วิชา จาก “๒.๒ กลุ่มวิชาอื่นและหรือวิชาโท” เป็น
“๒.๒ กลุ่มวิชาอื่นและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า”
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างวิชาโท
๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจําเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๖ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของ อาจารย์อําพิกา สวัสดิ์วงศ์
๑.๗ ขอให้ตรวจสอบแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ที่ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ามีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว สร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมแบบศิลปะบริสุทธ์ (Pure Art) และนําไปใช้ในการประกอบอาชีพมีจํานวนน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตในสาขาวิชาจิตรกรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่นําความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม
ไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในด้านศิลปะประยุกต์ (Applied Art) มีจํานวนมากกว่า ซึ่งจากข้อมูลนี้เป็นไปตาม

- ๑๑ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชา
จิตรกรรม เป็น สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ สอดคล้องกับอาชีพที่เป็นความต้องการของสังคม
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ จึงได้พฒ
ั นาขึ้นจากประเด็น
ดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถนําความรู้ความสามารถทางจิตรกรรมไปประยุกต์กับ
งานสร้างสรรค์ในด้านอื่น ๆ ได้อย่าง หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑
และตรงต่อความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๓ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๑๘ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์
๖ หน่วยกิต
๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
๖๙ หน่วยกิต
๓.๑ วิชาเอกบังคับ
๕๒ หน่วยกิต
๓.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้แก้ไขโครงสร้างหลักสูตรกับตารางเปรียบเทียบหลักสูตรให้ตรงกัน
๑.๒ ขอให้พมิ พ์ชื่อหลักสูตรให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
๑.๓ ขอให้พจิ ารณาทบทวนปรับแผนพัฒนาปรับปรุงในประเด็นของหลักฐาน/ตัวชี้วัด
๑.๔ ขอให้ปรับข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษา
๑.๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ถ้าเป็นเอกสารประเภทหนังสือหรือตําราต้องใส่ ISBN
ด้วย

- ๑๒ ๑.๖ ขอให้ระบุเหตุผลในการปรับชื่อหลักสูตร ในเอกสารแนบหมายเลข ๕
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พัฒนาชื่อเป็น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรได้นํา
ข้อเสนอแนะจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ ผูใ้ ช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั
มาวิเคราะห์ สรุป พิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียน การสอนแบบสองภาษา และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
๑๓๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๑) กลุม่ วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๑๒ หน่วยกิต
๒) กลุม่ วิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต ๙ หน่วยกิต
๓) กลุม่ วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๖ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๑๘ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ
๕๔ หน่วยกิต
๓) วิชาเอก
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๑๓ ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบการใช้คําว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ให้ถูกต้อง
ทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๒ ขอให้ปรับแก้แผนการรับนิสติ
๑.๓ ขอให้ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต
และกราฟิกครีเอทีฟ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมปัจจุบัน และการวางแผนพัฒนาทางเศษฐกิจชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต
ประกอบกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
๕ ปี จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์สังคมที่เปลีย่ นแปลง ทั้งนี้ ได้นํา
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ การวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ การวิเคราะห์สถานการณ์
สังคมปัจจุบันและอนาคตในอีก ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า การวิเคราะห์จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรตลอด
ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาและดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร โดยหลักสูตรได้เล็งเห็นแนวทางในการแสดงออกทางศิลปะซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ๒ แนวทาง คือ
๑) แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเองสะท้อนสภาพสังคม และ ๒) การนําสภาพ
สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะ-งานออกแบบ ซึ่งทั้ง ๒ แนวทางนี้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น หรือสังคม ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาเป็น สาขาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่
มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันและอนาคต

- ๑๔ โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔
๑) วิชาแกน
๑๘ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์
๖ หน่วยกิต
๓) วิชาเอก
๖๐ หน่วยกิต
๓.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๓ หน่วยกิต
๓.๒ วิชาเอกเลือก
๒๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และ
กราฟิกครีเอทีฟ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ หน้า ๑ ข้อ ๓ วิชาเอก ขอให้ตัดข้อความออก
๑.๒ ขอให้ระบุเหตุผลในการปรับชื่อหลักสูตร ในเอกสารแนบหมายเลข ๕
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๕ ๔.๕

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และสร้างบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ เวลา ๕ ปี จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมปัจจุบัน สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้นาํ ข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๓ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๑๘ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ
๖ หน่วยกิต
๓) วิชาเอก
๖๙ หน่วยกิต
๓.๑ วิชาเอกบังคับ
๔๐ หน่วยกิต
๓.๒ วิชาเอกเลือก
๒๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และแสดงถึง
ลักษณะจําเพาะของหลักสูตร

- ๑๖ ๑.๒ ขอให้พจิ ารณาทบทวนปรับแผนการรับนิสิต เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต
ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและหากประสงค์ปรับแผนการรับ ขอให้
พิจารณาเรื่องความซ้ําซ้อนของอาจารย์กบั หลักสูตรอื่นและดําเนินการปรับแผนการรับ
นิสิตตามขัน้ ตอนต่อไปของมหาวิทยาลัย
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้ได้ทําการปรับปรุง
มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้นําข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
พัฒนาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
นอกจากนี้ วิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับการประกาศให้เป็นวิชาชีพควบคุมอีกหนึ่งสาขา
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนด
และข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หรือข้อกําหนดใหม่ ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการดําเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
๑๔๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๙ หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒๘ หน่วยกิต
๒) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒๕ หน่วยกิต
๓) กลุม่ วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๕๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๑๗ คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๕ ให้ระบุชอื่ หน่วยงานที่มคี วามร่วมมือด้วย
๑.๒ ขอให้พจิ ารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
๑.๓ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ ๔ ให้เพิ่มกลยุทธ์ “สนับสนุนให้อาจารย์มี
ตําแหน่งทางวิชาการทีส่ ูงขึ้น”
๑.๔ ขอให้พจิ ารณาทบทวนปรับแผนการรับนิสิต
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา จํานวนหน่วยกิต
ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
หลักสูตรจึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และ
เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ คณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๙ ใช้มาเป็นระยะเวลา
๕ ปี การปรับปรุงครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มรายวิชาที่มีความจําเป็นในปัจจุบัน มีความทันสมัย รวมทั้งการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่เหมาะสมและ

- ๑๘ หลากหลายในการเรียนการสอน การส่งเสริมคุณภาพของผู้สอน และการเตรียมความพร้อมของนิสิตใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตทีม่ ีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล และการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้ รวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถยกระดับการคิดวิเคราะห์
การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมูลค่าได้
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๔
หน่วยกิต
๑) วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
๒) วิชาแกน
๓๐ หน่วยกิต
๓) วิชาเอก
๖๔ หน่วยกิต
๓.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๗ หน่วยกิต
๓.๒ วิชาเอกเลือก
๒๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พจิ ารณาทบทวนปรับปรัชญาหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พจิ ารณาทบทวนปรับแผนการรับนิสิต
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนงบประมาณ หมวดรายรับ ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๙ ๔.๘

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ตามที่ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีหมวดวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยให้นสิ ิตเลือกเรียนหมวดวิชาเอกเลือก ก. ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเลือกเรียน
หมวดวิชาเอกเลือก ข. ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ซึ่งในขณะนี้หมวดวิชาเอกเลือก ข. มีรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์
จํานวน ๖ รายวิชานั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้นสิ ิตได้เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกด้านคอมพิวเตอร์ได้มากยิ่งขึ้น
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึน้ ทางภาควิชาคณิตศาสตร์จึงขอย้ายรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์
จํานวนทั้งหมด ๖ รายวิชาดังกล่าว ซึ่งจากเดิมอยู่ในหมวดวิชาเลือก ข. ให้มาอยูใ่ นหมวดวิชาเอกเลือก ก. โดยที่
รายวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน ๖ รายวิชานั้น มีดังนี้
๑) รายวิชา ๘๘๗๒๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๑
๓(๒-๓-๔)
๒) รายวิชา ๘๘๗๒๖๐๕๙ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ๓(๒-๓-๕)
๓) รายวิชา ๘๘๖๒๗๓๕๙ หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ ๓(๒-๓-๕)
ข้อมูล
๔) รายวิชา ๘๘๗๓๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๒
๓(๒-๓-๕)
๕) รายวิชา ๘๘๗๓๗๕๕๙ การออกแบบและพัฒนาเว็บ
๓(๒-๓-๔)
๖) รายวิชา ๘๘๖๒๐๔๕๙ วิทยาศาสตร์ขอ้ มูลเบื้องต้นและ
๓(๓-๐-๖)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
๒. ขอเพิม่ บุรพวิชาของรายวิชา ๘๘๗๒๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๑ จากเดิมบุรพวิชาของ
รายวิชานี้ คือ “รายวิชา ๘๘๕๑๐๒๕๙ โครงสร้างดิสครีต” เป็น “รายวิชา ๘๘๕๑๐๒๕๙ โครงสร้างดีสครีต หรือ
รายวิชา ๓๐๒๒๐๑๕๙ วิยุตคณิต” เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์สามารถลงทะเบียนรายวิชาได้
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ๘๑๐๐/ว๐๕๙๗๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๒๐ ๒. ขอให้ตรวจสอบการย้ายหมวดของรายวิชาว่าจะมีผลกระทบกับนิสิตหรือไม่
๓. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับที่ ๗ ขอปรับเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิณทร์ ธีรภาพโอฬาร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ๘๑๐๐/ว๐๕๙๗๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๑ ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๒ จาก ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ เป็น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ขจรพิสฐิ ศักดิ์
เนือ่ งจาก ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ ปรับย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ลําดับที่ ๓ จาก ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทนิ กิ่งทอง
เนือ่ งจาก เพือ่ ให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ลําดับที่ ๔ จาก ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ําศาสตร์
เนือ่ งจาก ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา ปรับย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ๘๑๐๐/ว๐๕๙๗๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ของลําดับที่ ๓
๓. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๒ ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๓ จาก อาจารย์จริ ายุทธ์ สีม่วง เป็น ดร.พัชราภา ตันตราจิน
เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับที่ ๔ จาก อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เป็น ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกลู
เนือ่ งจาก นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ย้ายไปประจําหลักสูตรอื่น
ลําดับที่ ๕ จาก อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ เป็น อาจารย์ยศพล จิระวุฒิ
เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ขอให้ระบุหลักสูตรที่ย้ายไปของลําดับที่ ๔
๓. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๓ ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๗ ดร.จันทร์พร พรหมมาศ นํารายชื่อออกจากการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เนื่องจาก ดร.จันทร์พร พรหมมาศ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
ลําดับที่ ๑๐ ดร.ชมชื่น ศิรผิ ันแก้ว นํารายชื่อออกจากการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เนื่องจาก ดร.ชมชื่น ศิรผิ นั แก้ว ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ๘๑๐๐/ว๐๕๙๗๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๔ ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑
จาก ดร.วิรยิ ะ มหิกลุ เป็น ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ศักดิ์สทิ ธิ์ กุลวงษ์ เนื่องจาก ดร.วิริยะ มหิกลุ ลาออก ตั้งแต่วันที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ฉบับปี ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๗ จาก ดร.วินัย สยอวรรณ เป็น ดร.ทิพย์ธิดา ปาสาจันทร์
เนื่องจาก ดร.วินัย สยอวรรณ ดํารงตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๕ ลําดับที่ ๑๓ จาก อาจารย์สทุ ธิศักดิ์ สุริรักษ์ เป็น ดร.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล
เนื่องจาก อาจารย์สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ ย้ายสถานทีท่ ํางาน
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่ ๑๕ จาก อาจารย์ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา เป็น ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม
เนื่องจาก อาจารย์ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา เปลี่ยนตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่ ๑๖ จาก อาจารย์จุรพี ร อุปธิ เป็น อาจารย์เอกชัย ใจมุข
เนื่องจาก อาจารย์จุรีพร อุปธิ ลาออก ตัง้ แต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่ ๑๘ เพิ่ม อาจารย์อุทัย ทับทอง
ลําดับที่ ๑๙ เพิ่ม อาจารย์พีระ ดีเลิศ
ลําดับที่ ๒๐ เพิ่ม อาจารย์เฉลิมชัย เพาะบุญ
ลําดับที่ ๒๑ เพิ่ม ดร.บุญเสริม เนยสูงเนิน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ๘๑๐๐/ว๐๕๙๗๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๖ ๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๒ จาก อาจารย์นมิ มานรดี ชูยัง เป็น อาจารย์ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร
เนื่องจาก อาจารย์นมิ มานรดี ชูยัง ย้ายไปปฏิบัติงานราชการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่ ๕ จาก ดร.กุลนาถ มากบุญ เป็น ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี
เนื่องจาก ดร.กุลนาถ มากบุญ ย้ายไปปฏิบัติงานราชการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ๘๑๐๐/ว๐๕๙๗๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๗ ๔.๑๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการติดตามเกรด พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติแนวปฏิบัติการติดตามการส่งเกรด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หากมีการส่งเกรดล่าช้า ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทําหนังสือ
ติดตามการส่งเกรด โดยให้ดําเนินการดังนี้
ครั้งที่ ๑ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรด
ถึงหัวหน้าภาควิชาผ่านคณบดี
ครั้งที่ ๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรดถึงคณบดี
ครั้งที่ ๓ อธิการบดีลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรดถึงคณบดี และ
งดจ่ายเงินเดือนให้แก่อาจารย์ผู้ที่ส่งเกรดล่าช้าในเดือนนั้น หากยังเพิกเฉย ไม่ดําเนินการส่งเกรดจึงให้
งดการเลื่อนเงินเดือน นั้น
กองทะเบียนและประมวลการศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง มาตรการการติดตามเกรด พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการติดตามเกรด พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยขอให้เพิม่ เติมข้อความใน ข้อ ๕ วรรค ๒ จาก “ครั้งที่ ๑ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรดถึงหัวหน้าภาควิชาผ่านคณบดี” เป็น “ครั้งที่ ๑
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังสือติดตามการส่งเกรดถึงหัวหน้าภาควิชา/
ประธานสาขาวิชาผ่านคณบดี”
๒. คณะกรรมการ ฯ มีข้อสังเกตว่า ในข้อ ๖ การดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดี
ความชอบและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน อาจทําให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละส่วนงานได้
๓. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามประเด็นในข้อ ๒ และพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการต่อไป
๔. มอบฝ่ายเลขานุการจัดทําบันทึกข้อความแจ้งส่วนงาน โดยขอให้อาจารย์ที่ยังไม่ส่งเกรด
ดําเนินการส่งเกรดไปยังกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๘ ๔.๑๗ ระยะเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (TCAS ๒๕๖๔)
ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการพิจารณาแนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบ TCAS ๒๕๖๔ จํานวน ๕ รอบ ดังนี้
รอบการคัดเลือก
รอบที่ ๑ Portfolio
รอบที่ ๒ Quota
รอบที่ ๓ Admission ๑
รอบที่ ๔ Admission ๒
รอบที่ ๕ Direct Admission

ระยะเวลาดําเนินการที่ ทปอ.
กําหนดให้แล้วเสร็จ
๕ ม.ค. – ๒๗ ก.พ. ๖๔
๑ มี.ค. – ๑๕ พ.ค. ๖๔
๗ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๖๔
๓ มิ.ย. – ๑๕ มิ.ย. ๖๔

โดยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาสรุปเหตุผลในการสนับสนุนที่จะให้
บริหารจัดการรอบ ๓ และ ๔ พร้อมกัน ดังนี้
๑. ตารางดําเนินการกระชับกว่า หากเกิดการระบาดหรือเหตุสุดวิสัยอีกจะทําให้
กําหนดการล่าช้าออกไปอีก แนวทางนี้ ทปอ. จะสามารถบริหารความเสี่ยง
ได้ดีกว่า
๒. การรวมรอบ ๓ และ ๔ จะทําให้การดําเนินการกระชับและไม่กระทบการ
เปิดภาคเรียนมากนัก
๓. มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะสามารถ
เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องปรับวันเปิดภาคเรียน
๔. นักเรียนได้รับประโยชน์เต็มที่ตามศักยภาพ นักเรียนไม่ต้องกังวลเมื่อติดรอบ ๓
แล้วต้องไปสละสิทธิ์เพื่อไปลุ้นต่อรอบ ๔ และในขณะเดียวกันสถาบันได้ผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ
๕. การทํา Double Sorting ประมวลผลสองรอบจะช่วยเติมคนเข้ามหาวิทยาลัย
ได้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิม ลดการไม่ใช้สิทธิแ์ ละการสละสิทธิ์
๖. การเปิดภาคเรียนช้าอาจส่งผลกระทบต่อบางส่วนงาน เช่น การฝึกงานของ
ครุศาสตร์ได้
๗. ไม่มีการสละสิทธิ์หลังจบรอบ ๔ แล้วทําให้ที่นั่งของมหาวิทยาลัยจะเต็มตามยอด
ยืนยันสิทธิ์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระยะเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (TCAS ๒๕๖๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระยะเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (TCAS ๒๕๖๔)

- ๒๙ ๔.๑๘ แผนการผลิตบัณฑิต และการรับนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอรายงานแผนการผลิตบัณฑิต และการรับ
นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาแผนการผลิตบัณฑิต และการรับนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการผลิตบัณฑิต และการรับนิสติ ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยขอให้แต่ละส่วนงานพิจารณาทบทวนจํานวนการรับนิสิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
ในกรณีทสี่ ่วนงานมีความประสงค์จะปรับจํานวนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอให้สว่ นงานแจ้งจํานวน
การรับนิสิตที่ปรับใหม่ไปยังกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑๙ การขอปรับแผนการรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรใหม่
สําหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และศักยภาพของบุคลากร โดยใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ (Full Time
Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) จึงขอปรับแผนการรับนิสิตในหลักสูตรสังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ดังนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชานวัตกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่)
รวม

๒๒
๒๙
๑๒
๑๑
๑๘
๖
๑๕
๘
๑๕
๑๐

แผนการรับนิสิตเดิม
ปีการศึกษา
๒๕๖๓-๒๕๖๕
(คน)
๗๐
๙๐
๗๐
๖๐
๙๐
๕๐
๕๐
๕๐
๗๐
๘๐

๑๑
๕

๖๐
-

๖๐
๓๐

๖๐
๔๐

๖๐
๕๐

๖๐
๖๐

๖๐
๖๐

๑๖๒

๗๔๐

๖๘๐

๗๐๐

๗๒๐

๗๓๐

๗๓๐

จํานวน
อาจารย์
ประจํา

แผนการรับนิสิตที่ขอปรับใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (คน)
๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๗๐
๙๐
๖๐
๖๐
๙๐
๕๐
๔๐
๗๐
๖๐

๗๐
๙๐
๖๐
๖๐
๙๐
๕๐
๕๐
๗๐
๖๐

๗๐
๙๐
๖๐
๖๐
๙๐
๕๐
๖๐
๗๐
๖๐

๗๐
๙๐
๖๐
๖๐
๙๐
๕๐
๖๐
๗๐
๖๐

๗๐
๙๐
๖๐
๖๐
๙๐
๕๐
๖๐
๗๐
๖๐

- ๓๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่พิเศษ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ แล้ว
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๐ การขอปรับแผนการรับนิสติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๘ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา
๒๕๖๓-๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลจํานวนนิสิตตามแผนการรับนิสติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๘
สําหรับจัดทํางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และจํานวนนักศึกษาที่ได้รับได้ไม่เกิน ๓๒ คน
(หนังสือแพทยสภา ที่ พส ๐๑๒/ว. ๘๙๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
โดยจัดการสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย
๒. คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรองโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลหลัก
ในการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพิ่มเติม จํานวนชั้นปีละ ๑๖ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
(หนังสือแพทยสภา ที่ พส ๐๑๒/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙)
๓. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือที่
สด. ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอยกเลิกความร่วมมือ
การร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิก ได้ขอยกเลิกการร่วมมือการผลิตแพทย์ชั้นคลินิก
ตั้งแต่ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒
๔. คณะแพทยศาสตร์ ได้ประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อร่วมมือการผลิตแพทย์ชั้นคลินิกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยรับนิสิตชั้นปีละ ๓๒ คน

- ๓๑ ๕. ตาม แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการผลิต
บัณฑิต กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพในการผลิตแพทย์ ตัวชี้วัดที่ ๑ เพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตแพทย์ ได้กําหนดเป้าหมายจํานวนการรับนิสิตแพทย์ต่อปี ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่ากับ ๗๒ ๘๐ ๑๐๔ และ ๑๐๔ ตามลําดับ
โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้มีแผนในการเพิ่มจํานวนรับนิสิตแพทย์ ดังนี้
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพิ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลักในการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก
เพิ่มเติม จํานวนชั้นปีละ ๒๔ คน
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขยายศักยภาพการรับนิสิตแพทย์ของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จากจํานวนชั้นปีละ ๑๖ คน เป็นจํานวนชั้นปีละ ๒๔ คน
๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขยายศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นโรงพยาบาลหลักในการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก จํานวนชัน้ ปีละ
๒๔ คน
คณะแพทยศาสตร์จึงขอปรับแผนการรับนิสติ ในหลักสูตรสังกัดคณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๘ ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา
รวม

จํานวน
อาจารย์
ประจํา

๗๐

๗๐

แผนการรับนิสิตเดิม
แผนการรับนิสิตที่ขอปรับใหม่
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๘ (คน)
๒๕๖๓-๒๕๖๘
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
(คน)
๑๖
๑๖
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๑๐๔

๑๐๔

๓๒
-

๓๒
๒๔

๓๒
๒๔

๓๒
๒๔

๓๒
๒๔

๓๒
๒๔

-

-

-

๒๔

๒๔

๒๔

๔๘

๗๒

๘๐

๑๐๔

๑๐๔

๑๐๔

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๘ แล้ว
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๘

- ๓๒ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สําหรับ
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

