รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๘ กันยายน 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.สมคิด ใจตรง
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์ วีระพล
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

-๒๑๕. 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. ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๐. ดร. นันทรัตน์ บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๑. ดร.ปริญญา นาคปฐม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันภาษา
(แทน) กรรมการ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๔. อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
๒๘. นางสาวเสาวณีย์ สําราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๙. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
ผู้รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

-๓๔.
๕.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ดร.อุมาพร พลายละหาร
อาจารย์อคั รเดช ฐิศุภกร
อาจารย์คอลิด มิดํา
อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย
นายกฤษณะ สโมสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง
ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
อาจารย์เสกสรร พรมเกษา
อาจารย์พนุชดา เจริญชัย
นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
อาจารย์เกษมศรี อิทธิพงษ์
อาจารย์เอกรัฐ คําเจริญ
นางสาวอารยา ธนารักษ์
นางปัทมา วรรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอัญมณี
คณะอัญมณี
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

-๔วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม 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
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๕๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online: CHECO)
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดําเนินการส่งหลักสูตรให้สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ในระบบ CHECO แล้วนั้น ฝ่ายวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. รายชื่อหลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (P) จํานวน ๑๖ หลักสูตร
(รายละเอียดดังตารางที่ ๑)
๒. รายชื่อหลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E) จํานวน ๓๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)
ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้หลักสูตรที่อยู่ “สถานะส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E)”
ดําเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ ข้อมูลจํานวนนิสิตต่างชาติที่มีความประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาในสถานที่ตั้ง

ตามที่แต่ละส่วนงานมีนิสิตต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศต้นทางของตนและ
มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับเข้ามาศึกษาในสถานที่ตงั้ นั้น
ฝ่ายวิชาการจึงดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนนิสิตต่างชาติที่มีความประสงค์จะกลับ
เข้ามาศึกษาในสถานที่ตั้ง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๖๑.๕ โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นหน่วยขับเคลื่อน (EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ และโครงการอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (CIV) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีข้อกําหนดโครงการยุวชนอาสา
(Terms of Reference: TOR) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อให้การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ขอให้มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาดําเนินการดังนี้
๑. จัดทําข้อเสนอโครงการ (Proposal) แบ่งเป็น (๑) โครงการยุวชนอาสา
จํานวน ๕ โครงการ และ (๒) โครงการยุวชนอาสาบูรณาร่วมกับโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จํานวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ และนําส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. มอบหมายผู้แทนหน่วยขับเคลื่อนโครงการ (EB) จํานวน ๒ ท่านเข้าร่วมการประชุม
ออนไลน์ (ZOOM Meeting) ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อรับฟังแนวทาง
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้นําส่งโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ จํานวน ๑ โครงการ
ได้แก่ โครงการการเพิ่มมูลค่าหอยนางรมและเปลือกหอยนางรมผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมีชีวภาพและ
ทางกายภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดให้กับชุมชนเขาสามมุขใน
จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.สลิล ชั้นโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด
(BUU MOOC)

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระบบเปิด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้สนับสนุนให้ส่วนงาน
ดําเนินงานพัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นแม่แบบให้กับสถาบันอื่น ๆ
ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สําหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑-๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนารายวิชา MOOC โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จํานวน ๖๕ คน
ประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก และคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๑๙ ส่วนงาน ดังนี้
๑. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-๗๓. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๔. คณะเภสัชศาสตร์
๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๗. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๘. คณะวิทยาศาสตร์
๙. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑. คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๒. คณะสหเวชศาสตร์
๑๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
๑๕. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๖. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๗. คณะศึกษาศาสตร์
๑๘. สถาบันภาษา
๑๙. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทั้งนี้ แต่ละส่วนงานได้ส่งชื่อรายวิชาเพื่อพัฒนารายวิชา MOOC จํานวน ๓๓ รายวิชา
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ

เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๘วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทปี่ ระชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๙ และจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๑ รวมทัง้ การปรับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษากําหนดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม
โดยพิจารณาจากผลการประเมินหลักสูตร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ระบบสุขภาพ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๓-๒๕๖๖ โดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีการปรับปรุงในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
๑๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
๒๐ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ)
๘๐ หน่วยกิต

-๙๒.๑ รายวิชาทฤษฎี
๔๔ หน่วยกิต
๒.๒ รายวิชาปฏิบัติ
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์
ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๖/ ว๑๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ระบุ CWIE ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๕
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการใช้คําว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ให้ถูกต้อง
ทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๓ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๔ ขอให้ใส่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถกู ต้อง
๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ขอให้เพิ่มจํานวนผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของอาจารย์แต่ละท่าน
๑.๖ ขอให้เพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education
Learning Outcome: GELO)
๑.๗ ขอให้เพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๑.๘ ขอให้เพิ่มตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๙ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๑.๑๐ ขอให้เพิ่มตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา
(Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- ๑๐ ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิต
สื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลสําคัญที่นํามาสู่การปรับปรุงหลักสูตร คือ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อ ตลอดจนรูปแบบขององค์กรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ใน
ปัจจุบันที่มีขนาดเล็กลงจากลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรมสื่อขนาดใหญ่ เป็นลักษณะกลุม่ บุคคลและผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ผลิตผลงานสื่อผ่านช่องทางในการเผยแพร่ (Platform) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ
มากขึ้น ทําให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อจําเป็นจะต้องมีความรู้รอบด้านในตัวเองทั้งเรื่องทักษะการสร้างสรรค์สื่อ
การจัดการและการประกอบธุรกิจเองได้
เหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงหลักสูตรให้มรี ายวิชาที่ฝึกฝนทักษะในการ
ผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเน้นรายวิชาที่เป็นการสร้างสรรค์สื่อสุนทรียะ (Aesthetic Media)
รวมทั้งยกระดับกลุ่มวิชาที่เป็นการสร้างสรรค์ในธุรกิจไมซ์ (MICE) ให้มีความครอบคลุมทั้งด้านการคิดสร้างสรรค์
(Creative) และการจัดการ (Management) เพื่อรองรับธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว
นอกจากนั้นหลักสูตรยังปรับแผนการจัดการศึกษาให้มีรายวิชาเป็นลักษณะโมดูล
(Module) ที่จัดกลุ่มรายวิชาให้สามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based
Education–OBE) ที่ชัดเจนขึ้น โดยที่กลุ่มวิชาในลักษณะโมดูลนี้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ
Non Degree ที่สามารถเปิดห้องเรียนให้ผสู้ นใจทั้งที่เป็นบุคคลและองค์กรสามารถเลือกเรียนในชุดวิชาต่าง ๆ
เพื่อยกระดับทักษะการทํางานของตนเอง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong
Education) ที่เป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๘๕ หน่วยกิต
๑) วิชาแกนคณะ
๙ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้านหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๗๖ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับหลักสูตร
๖๑ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๑๑ คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะดนตรีและการแสดง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ

มติ

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสือ่ และ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๓.๑ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓” เป็น “รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔”
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
๑.๓ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒.๗ ขอให้ระบุ “แบบชั้นเรียน” เพียงแบบเดียว
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขคําผิดตลอดทั้งเล่ม
๑.๖ ขอให้ใส่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถกู ต้อง
๑.๗ ขอให้เพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๑.๘ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๒ ๔.๓

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลสําคัญที่นํามาสู่การปรับปรุงหลักสูตร คือ ความเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และการเรียนการสอนในโลกปัจจุบัน หลักสูตรมีความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิด การสร้างสรรค์ และตอบโจทย์เพื่อพัฒนาเศษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน
เหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงหลักสูตรปรับรายวิชาที่ฝึกฝนทักษะ
ด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนตามความสนใจและความถนัด
ส่วนบุคคลโดยปรับแผนการจัดการศึกษาให้มีรายวิชาเป็นลักษณะโมดูล (Module) ที่จัดกลุ่มรายวิชาให้สามารถ
สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาที่มงุ่ ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education–OBE) ที่ชัดเจนขึ้น
โดยที่กลุ่มวิชาในลักษณะโมดูลนี้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Non Degree ที่สามารถเปิดห้องเรียนให้
ผู้สนใจทั้งที่เป็นบุคคลและองค์กรสามารถเลือกเรียนในชุดวิชาต่าง ๆ เพื่อยกระดับทักษะการทํางานของตนเอง
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่เป็นนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
๑๒๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๑ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๙ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะด้านหลักสูตร
๒๒ หน่วยกิต
๓) วิชาเอกบังคับด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ
๔๕ หน่วยกิต
๔) วิชาเอกเลือก
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะดนตรีและการแสดง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๑๓ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
๑.๒ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขคําผิดตลอดทั้งเล่ม
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาให้ถูกต้อง
๑.๕ ขอให้ใส่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถกู ต้อง
๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO) ให้ชัดเจนและแสดงถึงลักษณะจําเพาะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๗ ขอให้เพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๑.๘ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๑.๙ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒
๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๔ ๔.๔

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงเป็นการดําเนินงานตามแผนวิชาการ ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีแนวคิดทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะการแสดง
ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ สามารถพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะการแสดงจนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนําพาตนเอง ก้าวสู่โลกที่ทันสมัย บูรณาการองค์ความรู้
ด้านศิลปะการแสดงในมิติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ด้วยแนวคิดที่จะผลิตด้านศิลปะการแสดงที่กล่าวมานั้น ทางหลักสูตรศิลปะการแสดง
จึงเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีทักษะด้านศิลปะการแสดงที่หลากหลาย รวมรายวิชาที่มีเนื้อหา
ซ้ําซ้อน มุ่งเน้นศักยภาพเฉพาะทาง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในอาชีพเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๖ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๙ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะ
๘๗ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเฉพาะด้านหลักสูตร
๒๔ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านศิลปะการแสดงนิพนธ์
และการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านศิลปะการแสดง
๖ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเอกบังคับด้านทฤษฎีและ
ทักษะปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า
๒๗ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเอกบังคับด้านเครื่องมือ
ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
๒.๕ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะดนตรีและการแสดง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๑๕ ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ
ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
๑.๒ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๓ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒.๗ ขอให้ระบุ “แบบชั้นเรียน” เพียงแบบเดียว
๑.๔ หน้า ๑๙ ข้อ ๒.๒.๓) ขอให้ใส่คําอธิบายให้ชัดเจน
๑.๕ หน้า ๒๐ ข้อ ๒.๒.๔) ขอให้ใส่คําอธิบายให้ชัดเจน
๑.๖ ขอให้ใส่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถกู ต้อง
๑.๗ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ขอให้เพิ่มจํานวนผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของอาจารย์แต่ละท่าน
๑.๘ ขอให้เพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๑.๙ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๑.๑๐ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๖ ๔.๕

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ การสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยดังนี้
๑. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคที่สงิ่ แวดล้อม สาธารณสุขและเทคโนโลยี
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น การปรับหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ มุ่นเน้นการพัฒนา
บัณฑิตตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มงุ่ สร้าง
บัณฑิตให้มีทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งพร้อมทํางาน สร้างสรรค์สังคม
๒. ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร โดยเฉพาะ
กลุ่มผูใ้ ช้บัณฑิต ตัวแทนสถานประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อ ที่มีความต้องการ
แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มผูใ้ ช้บัณฑิตและ
สถานประกอบการ ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถประสานงาน รักงานบริการ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ยุคสมัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ทําให้สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอน ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
การปรับหลักสูตรครั้งนี้ จึงเป็นการปรับโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งเพิ่ม-ลดรายวิชา
และปรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๒ หน่วยกิต
๑) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาเอกบังคับ
๖๐ หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับพื้นฐานสําหรับ ๖ หน่วยกิต
ผู้เริม่ เรียนภาษาฝรั่งเศส หรือ
วิชาเอกบังคับพื้นฐานสําหรับ
ผูท้ ี่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
- วิชาเอกบังคับร่วม
๕๔ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
๒) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
๘ หน่วยกิต
๓) วิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๑๗ คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ขอให้เลือกตัวเลือกที่ ๓
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
๑.๓ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๔ ขอให้เพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education
Learning Outcome: GELO)
๑.๕ ขอให้เพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๑.๖ ขอให้เพิ่มตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๗ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๑.๘ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๘ ๔.๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรที่
เปิดทําการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
สภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผูใ้ ช้บัณฑิต ในการนี้หลักสูตรได้เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครือ่ งประดับ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีม่ ุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้ว
สามารถปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต
โดยหลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาในหมวดเอกเลือกด้านเทคโนโลยีอัญมณี โลหะ วัสดุ และกระบวนการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับที่รับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้ ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓๔
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๘
หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๓๑ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
๖๗ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๔๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๒๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

- ๑๙ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครือ่ งประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้เพิ่มจํานวนผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ของอาจารย์แต่ละท่าน ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๙ และหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒
๑.๒ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๓ ขอให้ตัดตารางผลการเรียนรูร้ ายกลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรูห้ มวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO)
กับผลการเรียนรู้รายกลุ่มวิชา ออก
๑.๔ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๑.๕ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับในยุคดิจิทัล การปรับตัวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจใหม่ของสังคม
อุดมปัญญา (Knowledge Based Economy) จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย โดยมีการ
เพิ่มรายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การนําเสนออัญมณีและเครื่องประดับด้วย
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้เข้ากับยุคการค้าสมัยใหม่ และเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ที่มีคุณภาพ ทางหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔ จึงได้เพิ่มรายวิชา การวิเคราะห์อัญมณีเชิงพาณิชย์ การถ่ายภาพ
อัญมณีและเครื่องประดับ นิทรรศการและการนําเสนอ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถเป็นผู้ประกอบการ
และปฏิบัติงานในสถานประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได้จริง
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๙
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่วยกิต

- ๒๐ หมวดวิชาเฉพาะ
๙๓
หน่วยกิต
๑) วิชาแกน
๓๐ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก
๖๓ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๙ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก
๒๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้เพิ่มจํานวนผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ของอาจารย์แต่ละท่าน ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๙ และหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
๑.๓ ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
๑.๔ ขอให้ย้ายเนื้อหาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education
Learning Outcomes: GELO) มาไว้ก่อนเนื้อหาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)
๑.๕ ขอให้ตัดตารางผลการเรียนรูร้ ายกลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรูห้ มวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO)
กับผลการเรียนรู้รายกลุ่มวิชา ออก
๑.๖ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
๑.๗ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒

- ๒๑ ๑.๘ ขอให้ย้ายผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) หน้า ๙๗ ไปต่อท้าย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพ
สากล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พัฒนา
หลักสูตรมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาลัยนานาชาติจึงได้
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี และเพื่อสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ปัจจุบันทุกประเทศได้หล่อหลอมเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมกัน
และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทั่วโลก ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ย่อมได้เปรียบในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้นิสติ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และ
เข้าใจวัฒนธรรมสากลด้วยเช่นกัน และจากการสอบถามสถานประกอบการพบว่า มีความต้องการบัณฑิตที่จบ
ด้านการติดต่อสื่อสารสูงมาก รวมถึงความสามารถของบัณทิตในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรที่มกี ารเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องต่อบริบทต่าง ๆ ในปัจจุบัน
และเอื้อประโยชน์ต่อนิสิต เพื่อส่งเสริมและเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในระดับชาติและระดับสากล
ทั้งนี้เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร การปรับเปลี่ยนปรัชญา ความสําคัญ และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการสื่อสารและการพัฒนาตนเอง อันเป็นศาสตร์ที่เน้นการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารในพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ต่อบริบทความเป็นสากลเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๖
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔
หน่วยกิต

- ๒๒ ๑) วิชาแกน
๓๓ หน่วยกิต
๒) วิชาเอก
๕๑ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอกบังคับ
๓๙ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอกเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้แก้ไขชื่อหลักสูตรในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ให้ถูกต้อง
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขคําผิดตลอดทั้งเล่ม
๑.๓ ขอให้เพิ่มจํานวนผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ของอาจารย์แต่ละท่าน ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๙ และหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ
American Psychological Association (APA) และขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการ
ในเอกสารแนบหมายเลข ๒
๑.๕ ขอให้ตรวจสอบแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา
(Curriculum Mapping) ให้มีการกระจายของความรับผิดชอบหลัก
รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการกําหนดผลการเรียนรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๓ ๔.๙

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ในลําดับที่ ๑ จาก อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล เป็น ดร.ประสิทธิ์ อักษรนิตย์ เนื่องจาก อาจารย์สามารถ
ปลั่งประมูล มีคําสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ
ตามหนังสือที่ อว ๘๑๒๒/ ว๐๕๒๖ และ อว ๘๑๒๒/ ว๐๕๖๖
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๒๔ ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑๙
ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ เป็น ตัดออก เนือ่ งจาก ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่พิเศษ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๓ จาก อาจารย์นริศา เรืองศรี เป็น อาจารย์เพ็ชรงาม ไชยวานิช
เนื่องจาก อาจารย์นริศา เรืองศรี ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ลําดับที่ ๕ จาก ดร.กฤษฎาณชลี กาญจนศรี เป็น ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
เนื่องจาก เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๒๕  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์
ครั้งที่ พิเศษ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ เป็น ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ลําดับที่ ๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสดุ า นิเทศน์ธรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. มัทนา สันทัสนะโชค เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา
นิเทศน์ธรรม ย้ายไปเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๒๖  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๖๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา สันทัสนะโชค เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีสดุ า นิเทศน์ธรรม เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา
สันทัสนะโชค ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลําดับที่ ๕ จาก ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
เนื่องจาก ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๒๗  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๖๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๖๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา เป็น อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๒๘ ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๑ จาก ดร.ศักดินา บุญปี่ยม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ
เนื่องจาก ดร.ศักดินา บุญปี่ยม เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ลําดับที่ ๒ ปรับรายชื่อ ดร.ดวงเดือน แซ่ตงั ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๒๙ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๖ การขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ ๒๕๖๒ อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ความทราบแล้วนั้น หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทําร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ แต่การบริหารจัดการอยู่ภายใต้การดําเนินการของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยที่ได้เปิดรับ
สมัครผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแรก ซึ่งเป็นการเปิดรับผู้สมัครเรียนแยกกัน ผู้เรียนจะเลือกสมัครเรียน
ได้ทั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรนีไ้ ด้จัดการเรียนการสอน
เป็นแบบโมดูล โดยทั้ง ๒ คณะจะมีการประชุม จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จัดทําแบบทดสอบและ
การพิจารณาผลการเรียนร่วมกันและใช้มาตรฐานเดียวกัน
แต่เนื่องด้วยนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรนี้จะสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งทําให้
การบริหารจัดการนิสิตขาดความคล่องตัว ดังนั้นโดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไก
การดําเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๐ วรรค ๒ และเพื่อให้เกิดการบริหารงานแบบ
บูรณาการ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของ ๒ วิทยาเขต แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสอดรับกับแผนการพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จึงขอใช้หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยให้นิสิตสังกัดคณะแยกกัน มีการบริหารจัดการ
แยกกันอย่างชัดเจน แต่ทั้ง ๒ คณะจะใช้ทรัพยากร จัดการเรียนการสอน จัดทําแบบทดสอบและการพิจารณา
ผลการเรียนร่วมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยคณะกรรมการประจําส่วนงานในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ รับทราบการทําหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ร่วมกันของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ แล้ว
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้นิสิตสังกัดคณะแยกกัน มีการบริหารจัดการแยกกันอย่างชัดเจน
แต่ทั้ง ๒ คณะจะใช้ทรัพยากร จัดการเรียนการสอน จัดทําแบบทดสอบและการพิจารณา
ผลการเรียนร่วมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๓๐ ๔.๑๗ การขอปรับแผนการรับนิสติ ระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับปริญญาตรี ตามรอบของมหาวิทยาลัย สําหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกําลังคนด้านสาธารณสุข นั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอปรับแผนการรับนิสิตในหลักสูตร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อ
จํานวนอาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยจํานวนการรับ
นิสิตเมื่อคํานวณตามสูตร FTES แล้ว มีจํานวนนิสิตที่รับได้ดังแสดงในตาราง
การรับนิสิต ๓ ปีย้อนหลัง (คน)
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รวม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๘

๖๑

๕๙

๓๗

๒๐

แผนการรับนิสิต
ที่ขอปรับใหม่
ปีการศึกษา
๒๕๖๔-๒๕๖๘
(คน)
๓๕

๗
๗

๔๔
๔๒

๗๓
๔๘

๒๙
๓๑

๒๐
๒๐

๓๕
๓๕

๘
๓๐

๕๗
๒๐๔

๖๐
๒๔๐

๓๓
๑๓๐

๒๐
๘๐

๓๕
๑๔๐

จํานวน
อาจารย์
ประจํา

แผนการรับนิสิตเดิม
ปีการศึกษา
๒๕๖๔-๒๕๖๘
(คน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษที่ ๕/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แล้ว
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้แสดงการคํานวณรายหลักสูตรให้ชัดเจน
๒. ให้เสนอเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๑๘ การจัดตารางสอน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนิสิต รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการให้นิสิตหรือ
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมจะได้มีช่วงเวลาตรงกัน จึงขอพิจารณาช่วงวัน-เวลาที่งดเว้น
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทั้งนิสิตและบุคลากรได้มีช่วงวัน-เวลาที่สามารถดําเนินกิจกรรมร่วมกันได้
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาช่วงวัน-เวลาที่งดเว้นการจัดการเรียนการสอนในตารางสอน

มติ

ที่ประชุมมีมติพิจารณาช่วงวัน-เวลาที่งดเว้นการจัดการเรียนการสอนในตารางสอน
เป็นวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย

- ๓๑ ๔.๑๙ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้กําหนดให้ส่วนงานปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ให้กับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นมา แต่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังจะเริ่มดําเนินการจัด
การเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการจึงใคร่ขอหารือเกีย่ วกับการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่าหากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) อยู่ในภาวะปกติ ควรดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบในสถานที่ตงั้
(on-site) แต่ถา้ มีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา มหาวิทยาลัยบูรพา จะดําเนินการจัดทําประกาศในส่วนของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
๔.๒๐ ขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักสูตร
ดังกล่าว ได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๔ เพื่อลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มความเข้มแข็งของ
สาขาวิชา ในที่ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอให้ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ โดยคงเหลือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เพียงหลักสูตรเดียว แต่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ยังมีนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่จํานวน
๕๒ คน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติเห็นสมควรปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ (แบบมีเงื่อนไข) ตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
โดยปรับลดอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก ๕ คน เป็น ๓ คน โดยจะปิดหลักสูตรทันทีเมือ่ นิสิตคนสุดท้าย
สําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการ/ผูพ้ ิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) และขออนุโลมปรับลด
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

- ๓๒ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ จาก ๕ คน เป็น ๓ คน ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔
เป็นต้นไป
๒. ให้เพิม่ เหตุผลในการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในแบบฟอร์มข้อ ๕
๓. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๑ ขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นต้นไป

วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ที่จะขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔
มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ และครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจาก จํานวนนิสิตปัจจุบันในหลักสูตรมีน้อย และวิทยาลัยนานาชาติมีแผนดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อดิจิทัลมีเดีย ในอนาคต แต่ยังมีนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่
จํานวน ๑๕ คน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติเห็นสมควรปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ (แบบมีเงื่อนไข)
ตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยยังคงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน ไว้ โดยจะปิดหลักสูตรทันที
เมื่อนิสิตคนสุดท้ายสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการ/ผูพ้ ิจารณา
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒. ที่ประชุมให้การรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๓๓ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สําหรับ
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

