
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การประชุมออนไลนผ์่านระบบ Google Hangouts Meet และ 
ณ ห้องประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้เขา้ประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนศักด์ิ ยะคําป้อ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
 ๗. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๘. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
 ๙. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส ์
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ๑๕. รองศาสตราจารย์เสกสรรค ์ตันยาภิรมย์  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณ ี
 ๒๐. ดร.ปริญญา นาคปฐม    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๑. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม     กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๓. ดร.จีรศักด์ิ รัตนะวงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รศัมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวเสาวณีย์ สําราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  ผู้รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒. ดร.บัลลังก์ เน่ืองแสง    กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
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 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทวีลาภ ต๊ันสวัสด์ิ  กรรมการ 
  ผู้รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ๒. ดร.ขันทอง วิชาเดช     คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 ๔. ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 ๖. อาจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ศศิธร โอเจริญ    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ๘. ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ๙. นางสุภาวดี วาทีธรรมคณุ    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 ๑๐. นางสาววร ีสกุลนิรันดร    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์กัลยาณี เผือกนําผล    คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๑๒. ดร.สานนท์ อนันทานนท์    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๓. อาจารย์วรรณภา อุดมผล    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๔. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. นางสาวอารยา ธนารกัษ ์    กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางปัทมา วรรตัน์     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
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วาระที ่๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร การปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผา่นการอนุมัติจาก 
  คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่แทนสภามหาวิทยาลัย 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสตูรใหม ่
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้วน้ัน ส่วนงานจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาที่งานพัฒนาหลักสูตร 
และการสอน เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการส่งให้สํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลกัสูตรใหม ่หรือหลักสูตรปรับปรุง หรอืการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร  
(สมอ. ๐๘) หรอืการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร (สมอ. ๐๘) ต่อไป  
 บัดน้ี ฝ่ายวิชาการตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนงานท่ียังไม่ดําเนินการส่งหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย มาให้งานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป 
อย่างเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานดําเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่  
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดําเนินการส่งหลักสูตรให้สํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แล้วน้ัน ฝา่ยวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปัจจุบัน  
โดยมีหลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่งให้มหาวิทยาลัย
แก้ไข (E) จํานวน ๒๕ หลักสตูร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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 ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้หลักสูตรที่อยู่ “สถานะส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E)”  
ดําเนินการกรอกข้อมูลให้เรยีบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการต่าง ๆ 
  ของฝ่ายวิชาการ 

 

 ตามท่ีส่วนงานได้เสนอหลักสตูรใหม่ หลักสตูรปรับปรุง (มคอ. ๒) การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) น้ัน  
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการขอให้ส่วนงานกํากับ 
ติดตามผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานน้ัน ๆ ให้ปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ โดยจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check list) แสดงการปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม  
ตามข้อเสนอแนะน้ัน ๆ หากไม่ประสงค์จะปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม ขอให้ช้ีแจงเป็นรายหัวข้อ พร้อมทัง้ให้
ประธานหลักสูตรและคณบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการ 
  แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝา้ระวัง 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการเรียน 
การสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และใหย้กเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ ซึ่งจากสถานการณ์ 
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาทีกํ่าลังศึกษาอยู่ใน 
ปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา และอาจจะไมส่ามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที ่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลา 
การสําเร็จการศึกษาให้กับนิสตินักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไปอีกคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา  
สําหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช้ันปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 



- ๖ - 
 

  ๑. การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
    ๑.๑  ปรญิญาตรี ๔ ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในช้ันปีที่ ๗ และ 
ช้ันปีที่ ๘ 
    ๑.๒  ปรญิญาตรี ๕ ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในช้ันปีที่ ๙ และ 
ช้ันปีที่ ๑๐ 
    ๑.๓  ปรญิญาตรี ๖ ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในช้ันปีที่ ๑๑ และ 
ช้ันปีที่ ๑๒ 
    ๑.๔  ปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศกึษาอยู่ในช้ันปีที่ ๓  
และช้ันปีที่ ๔  
    ๑.๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เฉพาะนิสิต 
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ 
    ๑.๖  ปรญิญาโท เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ 
    ๑.๗  ปรญิญาเอก (สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที ่
กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ ๗ และช้ันปีที่ ๘ 
    ๑.๘  ปรญิญาเอก (สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที ่
กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ ๕ และช้ันปีที่ ๖ 
  ๒. การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
    ๒.๑  ปรญิญาตรี ๔ ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในช้ันปีที่ ๑๑ และ 
ช้ันปีที่ ๑๒ 
    ๒.๒  ปรญิญาตรี ๕ ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ช้ันปีที่ ๑๔ และ 
ช้ันปีที่ ๑๕ 
    ๒.๓  ปรญิญาตรี ๖ ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในช้ันปีที่ ๑๗ และ 
ช้ันปีที่ ๑๘ 
    ๒.๔  ปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังศกึษาอยู่ในช้ันปีที่ ๕  
และช้ันปีที่ ๖ 
 ทั้งน้ี ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขอขยายเวลา 
การสําเร็จการศึกษาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝา้ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
  (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑๓ (แนวปฏิบัติในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 

  ตามท่ีปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ในประเทศไทยดีขึ้นเป็นลําดับ การติดเช้ือในระดับที่ควบคุมได้ มิได้มีผูท้ี่ติดเช้ือภายในประเทศมาเป็นระยะเวลา 
พอสมควร ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงเป็นไปตามมาตรการ 
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ สรุปการประชุมวิชาการแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารดําเนินโครงการพัฒนา 
  คุณภาพการศกึษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน็พีเ่ลี้ยง 
 

  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะแม่ข่ายเครือข่าย 
อุดมศึกษาภาคตะวันออก โดย รศ.ดร สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์จากสถาบัน 
ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลีย่นเรียนรู้การดําเนินโครงการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งจัดขึ้น ณ หอ้งมิราเคิล เเกรนด์ บอลรูม ช้ัน ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  
โดยการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือนําเสนอผลงานต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี  
ที่แต่ละเครือขา่ยฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ และนวัตกรรม ให้กับโรงเรียน ครูผู้สอน และ 
นักเรียน จากทั่วประเทศ กิจกรรมหลักในการประชุมที่มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกร่วมดําเนินการ มีดังน้ี 
  เวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๑๕ น. เป็นการแสดงของนักเรียนจากเครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออก โดย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ช่ือการแสดงชุด “ร้อยไมตรียินดี 
ต้อนรับ” สร้างสรรค์สานศิลป์ทั้ง ๕ ภูมิภาคโดยมีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และสุดทา้ย 
ภาคตะวันออก สื่อให้เห็นว่าแม้จะมาจากต่างที่ต่างวัฒนธรรมแต่เรามีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเรา 
จะพัฒนาเครือข่ายวิชาการให้เลิศล้ํานําสู่สากลอย่างมั่นคง 
  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(ดร.อรสา ภาววิมล) พร้อมผูบ้ริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เย่ียมชมนิทรรศการ โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนตราด  
เป็นสถาบันที่รับหน้าที่จัดบูธนิทรรศการ และนําเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน  
ได้มีการนําเสนอสื่อต้นแบบในรูปแบบ TED Talk เสวนาเร่ือง “พ่ีเลี้ยงทําอะไร ทําไมต้องไปต่อ” ให้กับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับฟัง ซึ่งการจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งน้ี เป็นทั้งการสรุปผล และสะท้อนความ 
เป็นหน่ึงด้านวิชาการของภูมิภาคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๘ การจัดทําข้อมูลการปรบัปรุงแก้ไขหลักสตูร (สมอ.๐๘) เข้าสู่ระบบพจิารณา 
  ความสอดคลอ้งของหลักสตูรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:  
  CHECO) 
 

  ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้จัดทําระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)  
และใหส้ถาบันอุดมศึกษานําส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
เข้าสู่ระบบ CHECO ดังกล่าว โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมานั้น 
  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
ขอเรียนให้ทราบว่า หากสถาบันอุดมศึกษามีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เฉพาะการปรับปรุงแก้ไข 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรที่บันทึกผ่านระบบ CHECO และ 
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องแล้ว สถาบันอุดมศึกษาสามารถบันทกึการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่ได้รับการ 
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วเข้าสู่ระบบ CHECO ได้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งน้ีข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข (สมอ.๐๘) ทีส่ถาบันอุดมศึกษานําเข้าสู่ระบบ  
CHECO เพ่ือเตรียมส่ง สป.อว. และส่ง สป.อว. แล้ว ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สป.อว. จะลบข้อมูล 
หลักสูตรดังกลา่ว เพ่ือให้การดําเนินการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนดของ 
ระบบ CHECO 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทีป่ระชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
 



- ๙ - 
 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การขอปรบัแผนการรับนิสติระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘  
 

  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเสนอการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไปเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาทบทวนการปรับแผนการรับนิสิตในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี จึงขอยกเลิกเอกสารแนบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับเดิม)  
โดยคํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจํา จึงใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ (Full  
Time Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) จึงขอปรับแผนการรับนิสิตในหลักสูตร 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ดังน้ี 
 

หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ีขอปรับใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (คน) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒๒ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
สาขาวิชาเคมี ๒๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๑๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สาขาวิชาชีวเคมี ๑๑ ๖๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
สาขาวิชาชีววิทยา ๑๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๖ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์ ๒๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๑๓ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

๑๐ ๘๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 

สาขาวิชาสถิติ ๑๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
สาขาวิชานวัตกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 

๗ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวม ๑๕๓ ๖๙๐ ๗๘๐ ๗๘๐ ๗๘๐ ๗๘๐ ๗๘๐ 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่พิเศษ ๒/๒๕๖๓  
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 



- ๑๐ - 
 

 ๒. ให้เพ่ิมเหตุผลในการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 ๓. ให้เพ่ิมข้อมูลการรับนิสิต ๓ ปีย้อนหลัง 
 ๔. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ การขอปรบัแผนการรับนิสติระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ขอเสนอการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงการคํานวณรายหลักสูตรให้ชัดเจน  
และให้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการอีกคร้ัง ในการน้ี คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
ได้ดําเนินการคํานวณรายหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน 
อาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยจํานวนการรับนิสิต 
เมื่อคํานวณตามสูตร FTES แล้ว มีจํานวนนิสิตที่รับได้ดังแสดงในตาราง 
 

ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

การรับนิสิต ๓ ปีย้อนหลัง (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

(คน) 

แผนการรับนิสิต
ท่ีขอปรับใหม่ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
(คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย 

๙ ๖๑ ๕๙ ๓๗ ๒๐ ๔๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๗ ๔๔ ๗๓ ๒๙ ๒๐ ๔๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ 

๗ ๔๒ ๔๘ ๓๑ ๒๐ ๔๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

๘ ๕๗ ๖๐ ๓๓ ๒๐ ๓๕ 

รวม ๓๑ ๒๐๔ ๒๔๐ ๑๓๐ ๘๐ ๑๕๕ 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษที่ ๕/๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แลว้ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘  
  คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๑๑ - 
 

 ๒. ให้เพ่ิมเหตุผลในการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘  
  คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา 
และปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ศาสนาและปรชัญา ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรชัญา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคทีส่ิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ 
ชีวิตของคนทั่วโลก ฉะน้ัน การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ี จงึมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตตามพันธกิจและอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมท้ังมีความพร้อมเพ่ือทํางานสร้างสรรค์ 
สังคม และเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  
ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าศกึษาต่อ หรือเพ่ือความพร้อมในการทํางาน สามารถแสดงออกในทางศีลธรรม  
จริยธรรม เป็นแบบอย่างทีดีต่อสังคม 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๓๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๕ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาเอก    ๘๐ หน่วยกิต 
     ๑.๑ วิชาเอกบังคับ   ๔๕ หน่วยกิต 
     ๑.๒ วิชาเอกเลือก   ๓๕ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาโท   ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลกัสตูรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๑๒ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “โครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”  
    เป็น “โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 
  ๑.๒  หมวดที่ ๒ ขอ้ ๒.๗ ขอให้ระบุ “แบบช้ันเรียน” เพียงแบบเดียว 
  ๑.๓  หน้า ๒๐ ข้อ ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเง่ือนไขในการเลือก 
    เรียนรายวิชาเลือกเสรีให้ชัดเจนและเหมาะสม 
  ๑.๔  ขอให้ปรับเพ่ิมรายวิชาที่เน้นปฏิบัติการมากขึ้น 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับที่ ๗  
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
    คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอน ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ 
    พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๖  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๗  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรทั้งระบบ ที่เป็นการนําเสนอ 
    ภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบวงรอบแล้ว โดยต้อง 
    ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบ ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม (context)  
    ด้านปัจจัยนําเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลผลิต (product)  
    เพ่ือทําให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยสําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๘  ขอให้แก้ไขเอกสารแนบไฟลส์แกนในภาคผนวกให้มีความคมชัด 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๑๓ - 
 

 ๔.๒ หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการเปิดสอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา ๕ ปี ทั้งน้ีได้นําผลการวิจัย ๒ เรื่องมาร่วมการพิจารณา 
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรด้วย งานวิจัยดังกล่าว ได้แก่ เรื่อง “การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วรรณประภา เอ่ียมฤทธ์ิ และคณะ และเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐” ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส ซึ่งทําให้การปรับปรุงหลักสูตรมคีวามทันสมัย มีมาตรฐานเป็นสากล  
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคมฐานความรู้และพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 
สอดคล้องและสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๐ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาเอก ๙๐  หน่วยกิต 
  ๑.๑ วิชาเอกบังคับ ๖๐  หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาเอกเลือก ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที่ ๒ ขอ้ ๒.๗ ขอให้ระบุ “แบบช้ันเรียน” เพียงแบบเดียว 
 



- ๑๔ - 
 

  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่ 
    คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หน้า ๒๗ เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับตาราง 
    การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๔  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรทั้งระบบ ที่เป็นการนําเสนอ 
    ภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบวงรอบแล้ว โดยต้อง 
    ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบ ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม (context)  
    ด้านปัจจัยนําเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลผลิต (product)  
    เพ่ือทําให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยสําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๕  ขอให้แก้ไขเอกสารแนบไฟลส์แกนในภาคผนวกให้มีความคมชัด 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจากหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้นําข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่  
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษที ่๒๑  
และที่สําคญัยังมีการปรับปรุงเน้ือหาและรายวิชา โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงโดยมีการควบรวมรายวิชา 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์ในกระบวนการของการสร้างผลงานทางเซรามิกส ์อีกทั้งยัง 
ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค new normal และ next normal ที่กําลังจะเกิดขึ้น เพ่ือให้บัณฑิต 
ที่จบไปสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางานในชีวิตจริงและการเรียนรูต้ลอดชีวิตได้ 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๙  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน  ๑๘  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ    ๖  หน่วยกิต  



- ๑๕ - 
 

 ๓) วิชาเอก   ๖๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยขอให้รวมประเด็นที่ 
    คล้ายกันเป็นข้อเดียวกัน เช่น ข้อ ๒ กับขอ้ ๓  
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนคุณลกัษณะพิเศษของนิสิตให้สอดคล้องกับปรัชญาของ 
    หลักสูตร 
  ๑.๓  ขอให้ส่วนงานจัดทําแผนพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ช่วย 
    ผลักดันให้หลกัสูตรมีจํานวนผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
  ๑.๔  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรทั้งระบบ ที่เป็นการนําเสนอ 
    ภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบวงรอบแล้ว โดยต้อง 
    ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบ ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม (context)  
    ด้านปัจจัยนําเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลผลิต (product)  
    เพ่ือทําให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยสําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ 

 บริการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพ่ือให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการ 
เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 
  ๒. เพ่ือให้หลักสูตรฯ มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของ 
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  ๓. นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาในการประกอบวิชาชีพด้านการ 
จัดการการท่องเที่ยวและบริการในบริบทของประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน และมสีมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (Demand Driven) 
  ๔. เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และครบตามรอบปรับปรุงหลักสตูร ๕ ปี เน่ืองจากมีการดําเนินงานมาต้ังแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน ๓๐  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอกบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
 ๔) วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือวิชาชีพ  ๑๕  หน่วยกิต 
 ๕) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 ท่องเที่ยวและบริการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 มหาวิทยาลยับูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและ 
  บริการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลยับูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอให้บูรณาการวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับวัตถุประสงค์ของ 
    หลักสูตร และให้เรียงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิต ให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ที่ได้รับการอนุมัติ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๒ ขอ้ ๒.๗ ขอให้ระบุ “แบบช้ันเรียน” เพียงแบบเดียว 
  ๑.๔  ขอให้ย้ายผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว (GELO) ไปไว้ก่อนผลลัพธ์การเรียนรู้ 
    ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 
  ๑.๕  ขอให้แก้ไขตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับ 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    โดยแยกเป็น ๑) ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ ๒) ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลพัธ์การเรียนรู้ตามกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๖  ขอให้เพ่ิมตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ขอ้ ๗ ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ 
    นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น  
    “๖. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓  
    และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๘  ขอให้พิจารณาทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา เน่ืองจากต้องเขียนในลักษณะวล ี
  ๑.๙  ขอให้แก้ไขขนาดตัวอักษรในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๐  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
     American Psychological Association (APA) และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการ 
     ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๑  ขอให้ใส่เลขลาํดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๒  ขอให้ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ในเอกสารแนบหมายเลข ๒  
     โดยให้ตัดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๐๑๖ ออก 
  ๑.๑๓  ขอใหเ้พ่ิมผลงานวิชาการอาจารย์ เน่ืองจากอาจารย์บางท่านมีผลงานวิชาการ 
     เพียง ๑ เรือ่ง และเป็นปี ๒๕๖๐ หรือปี ๒๐๑๗ 
  ๑.๑๔  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ 
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  ๑.๑๕  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
     ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
     ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๖  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรทั้งระบบ ที่เป็นการนําเสนอ 
     ภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบวงรอบแล้ว โดยต้อง 
     ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบ ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม (context)  
     ด้านปัจจัยนําเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลผลิต (product)  
     เพ่ือทําให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยสําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๑๗  ขอให้แก้ไขเอกสารแนบไฟลส์แกนในภาคผนวกให้มีความคมชัด 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรบัแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการผลติสื่อและ 
  วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ฉบบัปี ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ตามท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาด้านสหกิจศึกษาเพ่ือให้นิสติ 
ในหลักสูตรได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานและมีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพด้านการผลิตสื่อและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์น้ัน จากสภาพการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรสื่อจากที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิง  
ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ผลิตสื่อรายย่อยที่เป็นบุคคล และคณะบุคคลที่ประกอบการสื่อในช่องทางออนไลน์  
แบบมีลักษณะองค์กรขนาดเล็กเป็นแบบผูป้ระกอบการรายย่อย จึงทําให้หลักสูตรเล็งเห็นว่า การให้นิสิต 
ได้มีโอกาสเลือกฝึกประสบการณ์กับผู้ประกอบการลักษณะดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้การทํางาน 
แบบครบด้าน ที่ต่างออกไปจากการฝึกงานในตําแหน่งงานแบบรายวิชาสหกิจศึกษาที่เป็นลักษณะการทํางาน 
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จึงเห็นควรเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับแนวคิดข้างต้น โดยขอเพ่ิม 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน ๒ รายวิชา ได้แก่ ๗๗๑๔๐๔๖๒ เตรียมประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for Internship และรายวิชา ๗๗๑๔๐๕๖๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Internship และ 
ขอปรับแผนการศึกษาของหลกัสูตร โดยแยกเป็นแผนสําหรบันิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา สหกิจศึกษา และ 
แผนสําหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ทั้งน้ีการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านดังกล่าวไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่ให้นิสิตเลือกทดแทนรายวิชาด้านสหกิจศึกษา 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะดนตรีและการแสดง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ฉบับปี ๒๕๖๒  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและ 
  วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ 
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาพลศกึษา ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๖ ได้แก่ ดร.ประทีป ปุณวัฒนา เพ่ือใหก้ารบริหาร การพัฒนาหลักสูตร และ 
การเรยีนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคณุภาพ การติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และ 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รายละเอียดดังเอกสาร 
แนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอให้เพ่ิมผลงานวิชาการอาจารย์ เน่ืองจากอาจารย์บางท่านมีผลงานวิชาการเพียง ๑ เรื่อง  
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร ์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๒  
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักด์ิ เป็น ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักด์ิ เป็นอาจารย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษและประสงค์จะไม่ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์  
  มหาวิทยาลยับูรพา  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ และให้ตัดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๙ และ 
  ปี ๒๐๑๖ ออก 
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 ๓. ขอให้เพ่ิมผลงานวิชาการอาจารย์ เน่ืองจากอาจารย์บางท่านมีผลงานวิชาการเพียง ๑ เรื่อง  
  และเป็นปี ๒๐๑๗ 
 ๔. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ 
 ๕. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร ในลําดับดังน้ี 
  ลําดับที่ ๔   จาก ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม เป็น ดร.ชลธิดา ต้ังทรงเจริญ  
        เน่ืองจาก คณะสหเวชศาสตร์ มีการวางแผนการดําเนินการปรับ 
        ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม ่โดยมีความประสงคใ์ห ้ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม  
        เป็นผู้รับผดิชอบหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
  ลําดับที่ ๕   จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนุช นรวรธรรม เป็น ดร.กนกพร ศรีสจุริตพานิช 
        เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนุช นรวรธรรม เกษียณอายุราชการ 
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์  
  มหาวิทยาลยับูรพา  
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 ๒. ขอให้ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ และให้ตัดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๙ และ 
  ปี ๒๐๑๖ ออก 
 ๓. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ 
 ๔. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรเ์สนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร ในลําดับที่ ๕ จาก ดร.เอกลักษณ์  
ณัถฤทธ์ิ เป็น ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร เน่ืองจาก ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธ์ิ ย้ายไปเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๓ - 
 

๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร ในลําดับดังน้ี 
  ลําดับที่ ๒   จาก ดร.อมรทพิย์ อมราภิบาล เป็น ดร.นพวรรณ พ่ึงพา  
        เน่ืองจาก ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล หมดสัญญาจ้าง ต้ังแต่วันที ่๑ ตุลาคม 
        พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ลําดับที่ ๕   จาก อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธ์ิ เป็น ดร.เอกลักษณ ์ณัทฤทธ์ิ  
        เน่ืองจาก อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธ์ิ ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
        ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ 
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๔ - 
 

๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร ในลําดับดังน้ี 
  ลําดับที่ ๖   จาก ดร.รัชนี พุทธา เป็น ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ ์ 
        เน่ืองจาก ดร.รัชนี พุทธา ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
        ต้ังแต่วันที ่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ลําดับที่ ๘   เพ่ิม ดร.บังอร ประจันบาล 
  ลําดับที่ ๙   ดร.จักรพงษ ์รัตตะมณี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ และให้ตัดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๙ และ 
  ปี ๒๐๑๖ ออก 
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 



- ๒๕ - 
 

๔.๑๒ การขอปรบัแผนการรับนิสติระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน 
อาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ซึ่งจํานวนการรับนิสิต 
เมื่อคํานวณตามสูตร FTES แล้ว มีจํานวนนิสิตที่รับได้ดังแสดงในตาราง 
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

อาจารย์ประจํา 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ี
ขอปรับใหม่ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
(คน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๕ ๒๕ ๕๐ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ๘ ๕๐ ๘๐ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๘ ๕๐ ๘๒ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๑๔ ๑๒๐ ๑๔๓ 

รวม ๓๕ ๒๔๕ ๓๕๕ 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ให้เพ่ิมเหตุผลในการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๓. ให้เพ่ิมข้อมูลการรับนิสิต ๓ ปีย้อนหลัง 
 ๔. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๖ - 
 

๔.๑๓ การขอเสนอให้นิสิตวิทยาลยันานาชาติสามารถใช้ข้อสอบของ Pearson Test of  
 English Academic (PTE Academic) อีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก 
 การสอบ TOEFL ITP 

 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพ่ือวัด 
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุว่า “กรณีนิสิต 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติหรือส่วนงานอ่ืน ที่มีการทดสอบ TOEFL ITP หรือการทดสอบอ่ืนที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษและชําระเงินค่าธรรมเนียม 
การทดสอบตามวรรคหน่ึง” น้ัน 
  ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมการใช้ 
ผลการสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติช้ันปีที่ ๑ และนิสติช้ันปีที่ ๔ ก่อนสําเร็จการศึกษา  
โดยใช้ผลการสอบ TOEFL ITP ในการทดสอบ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติขอเสนอให้นิสิตวิทยาลัยนานาชาติสามารถ
ใช้ข้อสอบของ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) เพ่ิมอีกทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจาก 
การสอบ TOEFL ITP ซึ่งข้อสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ AI Intelligence ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เทยีบเท่าการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL โดยวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็นศูนย์การจัดสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) อีกทัง้ผลการสอบ PTE  
Academic สามารถเป็นประโยชน์ต่อนิสิตเน่ืองจากนําไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้อีกด้วย  
โดยเริ่มใช้สําหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นิสิตวิทยาลัยนานาชาติสามารถใช้ข้อสอบของ  
 Pearson Test of English Academic (PTE Academic) อีกทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจาก 
 การสอบ TOEFL ITP 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบให้นิสิตวิทยาลัยนานาชาติสามารถใช้ข้อสอบของ Pearson Test of English  
  Academic (PTE Academic) อีกทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจากการสอบ TOEFL ITP 
 ๒. ให้เพ่ิมรายละเอียดคะแนนของ Pearson Test of English Academic (PTE Academic)  
  และการเทียบคะแนนของ PTE Academic กับคะแนน TOEFL หรือคะแนนการสอบ 
  แบบอ่ืนที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๗ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สําหรับ 
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๑๐  น. 
 
 
 
                 (นางสาวณัฐสดุา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผู้บันทึกการประชุม          ผู้บันทึกการประชุม 

 
     
    (รองศาสตราจารย์สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                ผูต้รวจรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


