
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน 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. อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. นพ.ปราการ ทัตติยกุล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์ วีระพล  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
 ๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๑๐. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส ์
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรสัจรูญพงศ ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์เสกสรรค ์ตันยาภิรมย์  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

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

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๗. นางสาวณฐักานต์ ปัดเกษม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวเสาวณีย์ สําราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รศัมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒. ดร.สราวุธ ศิริวงศ์     กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 



- ๓ - 
 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๔. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงสินธาวร  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๒. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักด์ิ อ่อนเอ้ือน   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. อาจารย์อรรถพร แขสวัสด์ิ    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ดร.พิสิษฐ ์บึงบัว     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. ดร.อัญชลี มีบุญ     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.นงนุช ศรสีขุ     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.เสริมสทิธ์ิ สร้อยสอดศร ี    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. ดร.ประสงค ์เลาหะพงษ ์    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุปรีณา ศรคีําใส    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๐. อาจารย์จีรศักด์ิ รัตนะวงษ์    โครงการจัดต้ัง 
         คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว้ 
 ๑๑. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. อาจารย์รพีพรรณ คุณประยูรสวัสด์ิ   สถาบันภาษา 
 ๑๔. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน    คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 ๑๕. นางสาวอารยา ธนารกัษ ์    กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางปัทมา วรรตัน์     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
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วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม 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 พฤศจิกายน 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 ๑๔ หลักสตูร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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 ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้หลักสูตรที่อยู่ “สถานะส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E)”  
ดําเนินการกรอกข้อมูลให้เรยีบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ขอให้เร่งดําเนนิการเสนอหลกัสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ๕ ปี ในปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

 ตามท่ีส่วนงานมีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
แต่มีหลักสูตรที่ยังไม่ได้ดําเนินการส่งเข้ากระบวนการเสนอหลักสูตร น้ัน ทางฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงานท่ีม ี
หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และยังไม่ได้ดําเนินการส่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔  
เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ให้เร่งดําเนินการส่งหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการด้วย 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรทีร่ับนสิิตเกินและตํ่ากว่าแผนการรบันิสิต 
 

    ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๓ เมือ่วันที่  
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาจํานวนนิสิตที่เข้าศกึษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เทียบกับแผน 
การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลยับูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยท่ีประชุม ฯ มมีติดังน้ี 
    ๑. กรณีหลกัสตูรที่มีจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกินจากแผน 
การผลิตบัณฑิตมากกว่าร้อยละ ๒๐ ให้หลกัสูตรจัดทําแผนการจัดการศึกษา และการดูแลนิสิต เพ่ือผลิตบัณฑิต 
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
    ๒. กรณีหลกัสตูรที่มีจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตํ่ากว่าแผน 
การผลิตบัณฑิต ขอให้ส่วนงานจัดทําแผนพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตรที่ช่วยผลักดันให้ 
หลักสูตรมีจํานวนผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
  ในการน้ีฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงานที่มีหลกัสูตรที่รับนิสติเกินและตํ่ากว่า 
แผนการรับนิสติและยังไม่ได้ดําเนินการตามมติดังกล่าวข้างต้น ใคร่ขอให้ส่วนงานดําเนินการจัดทําแผนตามมติ 
ดังกล่าวภายในวันพธุที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ การเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
 

 เพ่ือให้การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เป็นไปตามขั้นตอนการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยับูรพา ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงานที่มีความประสงค์ 
เสนอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษรีบดําเนินการเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
  ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

 ตามท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดให้การพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ 
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ น้ัน 
 เน่ืองจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กําหนด 
บทเฉพาะกาลให้พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในวาระเริ่มแรก อาจนําประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มาบังคับใช้แก่การย่ืนเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการที่ย่ืนขอระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๒๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ย่ืนเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ และเมื่อพ้นกําหนด 
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ 
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกลา่ว  
คณะกรรมการมาตรฐานการอดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของ 
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยพิจารณาตามประกาศ  
กพ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 
  ๑. กรณีหลกัสตูรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่  
๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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  ๒. กรณีหลกัสตูรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งน้ี แล้วแต่ 
ความประสงค์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
  ๓. การพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต้ังแต่วันที่  
๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในระบบเปิด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้กําหนดให้การพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOCs อยู่ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากร 
คุณภาพ Program 3 ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ต้ังเป้าผลสัมฤทธ์ิ BUU MOOCs จํานวน ๓๐ รายวิชา ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้ส่วนงานดําเนินงาน 
พัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC) เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นแมแ่บบให้กับสถาบันอ่ืน ๆ  
ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
รายวิชาสําหรบัการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑-๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนารายวิชา MOOC 
 ในการน้ี ฝ่ายวิชาการจึงขอติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดการเรียนการสอน 
ในระบบเปิด (BUU MOOC) โดยขอให้ส่วนงานแจ้งรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทํารายวิชา พร้อมแจ้ง 
ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ ๒ มายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๙ การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชพี 
 

 ด้วย กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖ คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional education) กําหนด 
จัดรายวิชาเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านมุมมอง และประสบการณ์การดูแลสุขภาพของวิชาชีพอ่ืน ๆ ภายใต้ 
สถาบันเดียวกัน เพ่ือผลลัพธ์คือ “สุขภาพผูป่้วยดีขึ้น” ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมอาจารย์ การจัดเตรียม 
รายวิชา วันเวลา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลนิสิต ได้ดําเนินการจัดประชุมวางแผนไปแล้ว  
จํานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์  
ซึ่งมีมติว่า จะจดัการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ เมือ่วันที ่๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทีป่ระชุมรบัรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่ม ี– 



- ๙ - 
 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื  
  ๑. เพ่ือให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการเงิน การตลาด  
ธุรกิจ ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการเข้าด้วยกัน และจัดสรรทรัพยากรร่วมกันให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด  
  ๒. เพ่ือให้ตอบสนองต่อการเกิดขึ้นของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการให้ความสําคัญของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
  ๓. เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ เน่ืองจากมีการดําเนินงานมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 
ระยะเวลา ๕ ปี 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต  ๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน  ๓๓  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก   ๕๙  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 
  ๒.๓) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ    ๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 



- ๑๐ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหป้รับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  การประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ปี  
    ๑) ข้อ ๑ ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูล การนํายุทธศาสตร์ประเทศหรือยุทธศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมาใช้ในการร่างหลักสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และนําไปเช่ือมโยง 
      กับการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๒) ข้อ ๗ ขอให้อธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
      โดยให้สอดคล้องกับ สมอ.๐๘ 
    ๓) บทสรุป ขอให้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําไปสู่การเช่ือมโยงกับการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ ขอให้ระบุคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบถ้วน 
  ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจนครอบคลุมทัง้ ๕ กลุม่วิชา 
    ของหลักสูตร 
  ๑.๔  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕  หมวดที่ ๔ ขอ้ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ขอให้พิจารณาทบทวน 
    คุณลักษณะพิเศษให้สอดคลอ้งกับทั้ง ๕ กลุ่มวิชาของหลักสูตร 
  ๑.๖  ขอให้ตรวจสอบการใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ 
    ถูกต้อง 
  ๑.๗  ขอให้เพ่ิมหมายเหตุแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
    ผลงานวิชาการ 
  ๑.๘  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการ 
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๙  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๐  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๑  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการบริหารวิชาการ 



- ๑๑ - 
 

 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลยันานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
แบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ได้พัฒนาขึ้นตามสถานการณข์องโลกด้านการจัดการสุขภาพ รวมทั้งคําแนะนําจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน เช่น หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยว โรงพยาบาล และสถานเสริมความงาม เป็นต้น  
เน่ืองจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โลกด้านสุขภาพ  
และความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ทําให้ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มคีวามพร้อมในการทํางาน 
ภายใต้สถานการณ์ความวิตกกังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัย จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะต้องเตรียม 
ความพร้อมของบัณฑิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ 
  ดังน้ันหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลกัสูตร 
นานาชาติ) ได้รับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ สมาคมไทยธุรกิจการทอ่งเที่ยว (ATTA) โรงพยาบาล  
โรงแรม สถานบริการด้านสุขภาพและสปา และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาพิจารณา ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัยต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และตรงต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน นอกจากน้ีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตรธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
ไป ทําให้หลกัสูตรน้ีเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีการ บูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิชาการ ทั้งด้านบริหารธุรกิจ  
การจัดการ การบริการ การดูแลสุขภาพ การป้องกันสุขภาพ และโภชการด้านสุขภาพ เป็นต้น 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๐ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน  ๔๕  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก   ๔๕  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก  ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๑๒ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 แบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยับูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๕.๕ ขอให้ระบุเป็น EEC model 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๘ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
    ขอให้ปรับการนําเสนอเป็นข้อ โดยเรียงตามอาชีพที่หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิต 
    จากมีความสมัพันธ์มากไปสู่น้อย 
  ๑.๓  หน้า ๗ ขอให้แก้ไขการจัดรปูแบบให้อ่านง่าย 
  ๑.๔  ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับรายวิชา และให้เรียงตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๕  ขอให้ปรับเพ่ิมรายวิชาที่เน้นปฏิบัติการมากขึ้น 
  ๑.๖  วิชาเอกบังคับควรเพ่ิมรายวิชาทางการบริหารมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    บริหารธุรกิจ 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
    (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์ 
  ๑.๘  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการ 
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๙  ขอให้ปรับแก้ผลงานวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
  ๑.๑๐  ขอให้ตรวจสอบจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ตรงกันตลอดทั้งเล่ม 
     หลักสูตร 
  ๑.๑๑  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติ  
     หรือฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๑๒  ขอให้พิจารณาทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     (PLO) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  ๑.๑๓  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ ให้สอดคล้องกับคําอธิบายผลลัพธ์ 
     การเรียนรู้ท้ายตาราง 
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  ๑.๑๔  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่ภาคต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้ังแต่ภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จํานวน ๗๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๔  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
 ทางธรุกิจ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเสนอ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานขององค์การต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การ และสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการใช้ชีวิตวิถีใหม ่ทําให้จําเป็นต้องปรับกระบวนการ  
การดําเนินงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด การเปล่ียนแปลงทางความคิด  
การจัดการ การผลิต โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนทางการเงินให้กับ 
ธุรกิจ โดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ รวมถึงครบกําหนดรอบการปรับหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร พรอ้มรองรับความต้องการทางธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป และให ้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ที่เน้นตามวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” และการพัฒนานาตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
โดยดําเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน ๓ ด้าน ได้แก่  
๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของ 
พ้ืนที่ภาคตะวันออก ๒) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่นอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน ๓) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 
ดิจิทัลคอนเทนต์ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จงึได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสติปัจจุบัน  
ผู้ใช้บัณฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมคีวามทันสมัย 
และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ชีวิตวิถีใหม ่ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบพลิกผัน ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้ได้อย่าง 
ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการเลอืกเรียน และฝกึปฏิบัติตามความสนใจ เพ่ือให้สามารถ 
นําไปใช้ในสถานการณ์จริง และมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ 
ตามท่ีได้กําหนดไว้ 
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 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๘๕ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน     ๙  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก   ๗๖  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ    ๔๖  หน่วยกิต 
     - กลุม่ประเด็นด้านองค์การ 
       และระบบสารสนเทศ    ๙  หน่วยกิต 
     - กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  ๑๙  หน่วยกิต 
     - กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ๑๒  หน่วยกิต 
     - กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    ๖  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 นวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
  ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลยับูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  การประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ปี  
    ๑) ขอให้เพ่ิมแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตให้เป็นไปตามแผน 
    ๒) บทสรุป ขอให้เพ่ิมการอธิบายเก่ียวกับข้อเสนอของกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
      ที่นํามาใช้ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร 
  ๑.๒  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๑.๒ วิชาเอกบังคับควรนําเสนอจากกลุ่มที่มีหน่วยกิตมากไปหา 
    กลุ่มที่มีหน่วยกิตน้อย 
  ๑.๓  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๑.๒ ควรมีการแยกกลุม่ในวิชาเอกเลือก 
 



- ๑๖ - 
 

  ๑.๔  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๖  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติ  
    หรือฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๗  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๘  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๙  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม 
 อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเสนอ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละ 
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยการควบรวมระหว่าง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้มีการออกแบบเน้ือหาสาระให้หลักสตูรมีความทันสมัยกับบริบท 
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาฉบับปัจจุบัน ทั้งน้ีหลักสูตรได้นําข้อเสนอแนะ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลกัสูตร รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและ 
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถ มีทักษะการทาํงานด้านโลจิสติกส์ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานต่อไป 



- ๑๗ - 
 

 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๔ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๘๘ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๒๔  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก ไมน้่อยกว่า   ๖๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาแกน   ๒๔  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   ๖๔  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๒๘  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม 
  อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหป้รับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
  ดังน้ี 
  ๑.๑  การประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ปี ในส่วนของบทสรุป ขอให้สรุปให้เห็นว่า 
    การควบรวมหลักสูตรสามารถเสริมจุดแข็งให้หลักสูตรเขม้แข็งได้ และตอบสนอง 
    ความต้องการของตลาดผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งยังมีความต้องการของ 
    ตลาดแรงงานอยู่ 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๕.๕ ให้ระบุ CWIE 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๘ ควรเรียงลําดับอาชีพตามความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหลักสูตรมากที่สุด 
  ๑.๔  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙.๒ อาจารย์ประจําหลักสตูรขอให้นําอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    มารวมด้วย 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาและเหตุผลในการปรบัปรุงหลักสูตรให้ม ี
    ความชัดเจนของหลักสูตร และแสดงความเกี่ยวเน่ืองระหว่างโลจิสติกส์กับทรัพยากร 
    สิ่งแวดล้อม 



- ๑๘ - 
 

  ๑.๖  ขอให้เพ่ิมข้อความรายวิชาหรือปรับรายวิชาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้เช่ือมโยงกับ 
    โลจิสติกส ์
  ๑.๗  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๑.๒ ให้ระบุ ไม่มีภาคฤดูรอ้น 
  ๑.๙  ขอให้เพ่ิมตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๑๐  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO) ต้องมีคํากริยาหลัก  
     (action verb) ในแต่ละข้อเพียง ๑ คํา 
  ๑.๑๑  ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผลงานวิชาการในหน้า ๑๒๓ รายการที่ ๒ ในสว่นของ 
     ช่ือบทความ 
  ๑.๑๒  ขอให้ตรวจสอบผลงานวิชาการในหน้า ๑๒๗ รายการที่ ๔ และ ๕ ในส่วนของ 
     ความถูกต้องปีที่พิมพ์ กับปีวารสาร 
  ๑.๑๓  หน้า ๑๑๘ ผลงานทางวิชาการของรายการที่ ๔ ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุ 
     ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๑๔  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
     American Psychological Association (APA) และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการ 
     ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
     ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
     ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๖  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๗  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๑๙ - 
 

๔.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเสนอ 
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากเพ่ือให้หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและ 
ภาคเอกชน มีความทันสมัย สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบรอบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตร  
ระยะเวลา ๕ ปี ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสติปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร  
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง อาจารย์/บุคลากร คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณา 
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร สร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชา โดยนําเอาเน้ือหารายวิชาการบริหารระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนมาผสมผสานกัน ใหผู้้เรียนเมื่อสําเร็จการศกึษาแล้ว สามารถหางานในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและ 
จังหวัดใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพได้มากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยปรับปรุงเน้ือหา 
สาระจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๘๔ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาแกน   ๔๘  หน่วยกิต  
 ๒) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาโท (ถ้ามี)     -   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐ 
 และภาคเอกชน หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะ ดังน้ี 



- ๒๐ - 
 

  ๑.๑  การประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ปี  
    ๑) การประเมนิหลักสูตรให้ประเมินหลักสูตรช่ือเดิม และบอกถึงเหตุผลในการ 
      เปลี่ยนช่ือหลกัสูตร 
    ๒) ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนผู้สมัคร จํานวนที่รับเข้า และอัตราการได้ 
      งานทําของนิสิต 
    ๓) บทสรุป ขอให้สรุปสาระสําคัญทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของ 
      หลักสูตร ๒๕๕๙  
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๕.๕ ให้ระบุ CWIE 
  ๑.๓  ให้เพ่ิมข้อมลูความสําคัญและเหตุผลในการเปลี่ยนช่ือหลักสูตร 
  ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเก่ียวกับภาคเอกชน 
    ให้มคีวามสอดรับกับหลักสตูร 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบการกําหนดวิชาโท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
    ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๖  ควรระบุวิชาสหกิจศึกษาในโครงสร้างหลักสูตร 
  ๑.๗  ขอให้ปรับเพ่ิมรายวิชาที่เน้นปฏิบัติการมากขึ้น 
  ๑.๘  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๙  หมวดที่ ๔ ขอ้ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ขอให้พิจารณาทบทวน 
    คุณลักษณะพิเศษให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๑๐  ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานวิชาการรายการที่ ๒ ของอาจารย์ลําดับที่ ๑ 
  ๑.๑๑  ขอให้นําผลงานวิชาการภาษาอังกฤษไปต่อท้ายผลงานวิชาการภาษาไทย และ 
     ผลงานวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
  ๑.๑๒  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
     American Psychological Association (APA) ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๓  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
     ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
     ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๔  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๕  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๑ - 
 

๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจาก 
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและความท้าทาย 
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต 
ให้ปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเกษตร สามารถรองรับ 
การแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและ 
ผู้ใช้บัณฑิต จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและกําหนดรายวิชาใหม่ 
ที่สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ มีทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ นอกจากน้ียังเป็นการสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้ปรับปรุงหลักสตูรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกนวิทยาศาสตร์   ๓๑  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาแกนเกษตร   ๑๐  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาเอกบังคับ   ๓๓  หน่วยกิต 
 ๔) วิชาเอกเลือก   ๑๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
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  ๑.๑  การประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ปี ขอให้สรุปเพ่ิมให้เห็นว่ามีการปรับปรุง 
    หลักสูตรอย่างมากและมีความโดดเด่น สามารถดึงดูดนิสิตและสามารถรับนิสิต 
    ให้เป็นไปตามแผนได้ 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๕.๕ ให้ระบุ CWIE 
  ๑.๓  ขอให้ปรับเพ่ิมรายวิชาที่เน้นปฏิบัติการมากขึ้น 
  ๑.๔  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕  ขอให้ตัดตารางผลการเรียนรูร้ายกลุ่มวิชา หน้า ๕๒-๕๓ ออก 
  ๑.๖  ขอให้ตัดตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO)  
    กับผลการเรียนรู้รายกลุ่มวิชา หน้า ๕๓ ออก 
  ๑.๗  ขอให้นําหัวขอ้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning  
    outcomes, PLO) และหัวข้อความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) ไปต่อทา้ยหัวข้อผลการเรียนรู้ของ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑.๘  ขอให้นําตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ (TQF) ไปต่อท้ายตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชา 
    ศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๙  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการ 
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๐  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๑  ขอให้แนบข้อมูลสรุปผลการประเมินหลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรยีบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
  ๒. ขอปรับแก้ตัวเลขจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาเอกเลือก จาก ๒๐ หน่วยกิต  
ในหัวข้อ ๒.๒.๒ ให้เป็น ๒๑ หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๓. ขอปรับแก้ช่ือภาษาไทย ในรายวิชา ๔๐๐๒๐๒๖๒ และ ๔๓๙๓๑๑๖๒ เน่ืองจาก 
เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๔. แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษวิชา ๔๓๙๑๐๑๖๒, ๔๓๙๑๒๒๖๒ และ ๔๓๙๑๓๒๖๒  
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา ฉบบัปี ๒๕๖๒ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
  ๒. ขอปรับแก้ช่ือวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ตรงกันใน โครงสร้างรายวิชา คําอธิบาย 
รายวิชา และ TQF ของรายวิชา ๔๐๐๒๐๒๖๒, ๔๒๐๒๐๓๖๒, ๔๓๔๓๐๑๖๒, ๔๐๗๑๐๓๖๒, ๔๐๗๑๐๖๖๒,  
๔๐๗๒๐๑๖๒, ๔๐๗๒๐๕๖๒, ๔๐๗๔๐๔๖๒ เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
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  ๒. ขอปรับแก้ช่ือวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๔๐๐๒๐๒๖๒ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในส่วนของโครงสร้างรายวิชากับคําอธิบาย และรายวิชา ๔๐๔๓๐๘๖๒  
การจัดการเรียนรู้สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม ในส่วนของโครงสร้างรายวิชา เน่ืองจากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ฉบับปี ๒๕๖๒ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
  ๒. ขอปรับแก้ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ การใช้เลขอารบิคและเลขโรมัน ในสว่นของ 
โครงสร้างรายวิชาที่ไม่ตรงกันกับคําอธิบายรายวิชา ของรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒  
ในหมวดวิชาชีพครูบังคับ เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๓. ขอเพ่ิมคําว่า ไม่น้อยกว่า ในข้อ ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ของหัวข้อ ๓.๑.๒  
โครงสร้างหลักสูตร เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 



- ๒๖ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๒ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
  ๒. ขอปรับแก้ช่ือวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๔๐๐๒๐๒๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในส่วนของโครงสร้างรายวิชากับคําอธิบายรายวิชา เน่ืองจากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
 ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๒ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบบัปี ๒๕๖๒ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ ปรับแก้ไขแผนการศึกษาปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย และ  
แผนการศึกษาปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสูตรเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี ๒๕๖๒ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



- ๒๘ - 
 

๔.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๒ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 
  ๒. เพ่ือให้แผนการเรียนบางรายวิชาสอดคล้องกับการเปิดรายวิชาของ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๓. เพ่ือให้ข้อมลูรายวิชาในเล่มหลักสูตรมีความถูกต้อง เน่ืองจากมีข้อผิดพลาดในการ
พิมพ์ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๒ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
  ๑. เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสตูร เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก) คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบ 
วิชาชีพครู (๓) กําหนดว่า “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 
คุรุสภากําหนด” 



- ๒๙ - 
 

  ๒. ปรับแก้ไขแผนการศึกษาปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย และ แผนการศกึษาปีที่ ๔  
ภาคการศึกษาต้น 
  ๓. ปรับแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษส่วนของโครงสร้างรายวิชาที่ไม่ตรงกันกับคําอธิบาย 
รายวิชา ของรายวิชา ๔๐๐๒๐๒๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ ๔๐๐๔๐๒๖๒ ในหมวด 
วิชาชีพครูบังคับ เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. ลบรายวิชา ๔๑๑๔๑๕๖๒ การคํานวณสาํหรับครู ๒(๒-๐-๔) Computations for  
Teachers หน้า ๒๖ ออก ๑ ครั้งเน่ืองจากพิมพ์ซ้ํากัน 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
 ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๒ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ ฉบบัปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มีการปรับปรุงหลักสตูร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ในรายวิชา 
  ๑) ๓๐๘๒๑๑๕๙  กลศาสตร์ ๑   ๓(๓-๐-๖) 
  ๒) ๓๐๘๒๐๕๕๙  คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ ๓ ๓(๓-๐-๖) 
  ๓) ๓๐๘๒๑๒๕๙  การสั่นและคลื่น  ๓(๓-๐-๖) 
  ๔) ๓๐๘๒๑๓๕๙  อุณหพลศาสตร์   ๓(๓-๐-๖) 
  ๕) ๓๐๘๒๑๔๕๙  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  ๓(๓-๐-๖) 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



- ๓๐ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ิมรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มที ่๒ ให้นิสิต 
สามารถเลือกเรียนการฝึกประสบการณ์ในภาคชุมชนได้ เพ่ือแก้ปัญหาการจํากัดการเข้าฝึกสหกิจศกึษาของนิสิต 
ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



- ๓๑ - 
 

๔.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๒ จาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ เป็น ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ ์และลําดับที่ ๔ ดร.ปารีชา รัตนศิร ิ 
ปรับโดยนําช่ือออกเป็นเพียงอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบรหิารงานหลกัสตูรปี ๒๕๕๙  
และ ๒๕๖๔ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรชุดเดียวกัน  
  ๒. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยเพ่ิมอาจารย์ลําดับที่ ๑๖  
อาจารย์สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์ เน่ืองจากรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากลาไปศึกษาต่อ และเพ่ิมอาจารย์ 
ลําดับที่ ๑๗ ดร.พิศักด์ิ เจิมประยงค์ นักเรียนทุนรัฐบาลได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน และปรับรายช่ืออาจารย์ 
ประจําหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและมีคณุสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังน้ี 
   ลําดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธา จีนครัว 
   ลําดับที่ ๒ ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์ 
   ลําดับที่ ๓ ดร.มัณฑนา รงัสิโยภาส 
   ลําดับที่ ๔ อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย 
   ลําดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ประสพชิงชนะ 
   ลําดับที่ ๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ 
   ลําดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักด์ิสุนทรศิริ 
   ลําดับที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ บุญโล่ง 
   ลําดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ 
   ลําดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ดงบัง 
   ลําดับที่ ๑๑ ดร.ปารีชา รัตนศิร ิ
   ลําดับที่ ๑๒ ดร.วรสิทธ์ิ กาญจนกิจเกษม 
   ลําดับที่ ๑๓ ดร.ไพบูลย์ ลิม้ปิติพานิชย์ 
   ลําดับที่ ๑๔ ดร.จิตติ พัทธวณิช 
   ลําดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย สธีุรศักด์ิ 
   ลําดับที่ ๑๖ อาจารย์สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์ 
   ลําดับที่ ๑๗ ดร.พิศักด์ิ เจิมประยงค์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๓๒ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบลําดับของอาจารย์ให้สอดคล้องกันทั้งเอกสาร 
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสขุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๖ ดร.กมลวรรณ พรมเทศ  
เพ่ือให้การบริหาร การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  
การติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
 ความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป ี๒๕๖๒ 
 โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแก้วเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คอื ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร ในลาํดับดังน้ี 
  ลําดับที่ ๓   จาก อาจารย์สิทธิ จิตติชานนท ์เป็น ดร.สุธาศณิ ีสุศิวะ  
        เน่ืองจาก นายสทิธิ จิตติชานนท ์ลาออก 
  ลําดับที่ ๔   จาก อาจารย์พิชญา ชิโนดม เป็น ดร.รชฏ จันทร์น้อย  
        เน่ืองจาก นางสาวพิชญา ชิโนดม ขาดคณุสมบัติ 
  ลําดับที่ ๕   จาก อาจารย์อนุสรณ ์วงศเ์หรียญทอง เป็น อาจารย์วิไลลกัษณ์ คําลอย  
        เน่ืองจาก อาจารย์อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง ลาออก  
  ปรับรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายช่ือให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ตามลําดับดังน้ี 
  ลําดับที่ ๑   ดร.จีรศักด์ิ รัตนะวงษ์  
  ลําดับที่ ๒   ดร.อัจจิมา ศุภจริยาวัตร  
  ลําดับที่ ๓   ดร.สุธาศิณี สุศิวะ  
  ลําดับที่ ๔   ดร.รชฏ จันทร์น้อย  
  ลําดับที่ ๕   อาจารย์วิไลลักษณ์ คําลอย  
  ลําดับที่ ๖   ดร.นพดล เดชประเสริฐ 
  ลําดับที่ ๗   ดร.นุจรี ภาคาสัตย์  
  ลําดับที่ ๘   ดร.ศักด์ิชาย จันทร์เรือง  
  ลําดับที่ ๙   ดร.ศุภสิทธ์ิ เลิศบัวสิน  
  ลําดับที่ ๑๐ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดย่ิง ธนทวี  
  ลําดับที่ ๑๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา  
  ลําดับที่ ๑๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์  
  ลําดับที่ ๑๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนนี เมธิโยธิน  
  ลําดับที่ ๑๔ ดร.กชพร นรมาตย์  
  ลําดับที่ ๑๕ ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์  
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  ลําดับที่ ๑๖ ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม  
  ลําดับที่ ๑๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษญา สง่าโยธิน  
  ลําดับที่ ๑๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๓๖/ ว๐๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๖๒ 
 โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๖๒  
  โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. ขอให้ระบุวันที่ลาออก 
 ๓. กรณีอาจารย์ขาดคุณสมบัติ ส่วนงานต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งส่งเสริม 
  และสนับสนุนการทําผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 ๔. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๑ แผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 

  ตามมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที ่๒๑ กันายน พ.ศ. ๒๕๕๙- 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดให้คณะการจดัการและการท่องเที่ยวมีแผน 
การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๖ จํานวนกลุ่มวิชาละ ๓๐ คน โดยคิดเป็นสัดส่วน 
อาจารย์ต่อจํานวนนิสิต ๑ : ๒๕ ซึ่งหากคณะฯ รับนิสิตตามจํานวนดังกล่าวจะมีรายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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  ข้อมูลจากการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านการบริหารธุรกิจ  
(Thailand Regional Business School Network) ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในภูมิภาคหลัก 
ทั้ง ๔ สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และ 
มหาวิทยาลัยบูรพา) มีแผนการผลิตบัณฑิต โดยใช้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ๑ : ๕๐ โดยคณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยวได้เคยใช้สัดส่วนน้ีในการรับนิสิตก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก่อนหน้าน้ีและมีผลการดําเนินงาน 
ที่รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอัตราบัณฑิตมีงานทําร้อยละ ๘๐ ขณะนี้คณะฯ กําลังดําเนินการปรับปรุง 
หลักสูตรและจดัทําหลักสูตรใหม่สําหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการกําลังคน 
ในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ โดยเฉพาะด้านผู้ประกอบการ ในการเป็นรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจ 
ระดับประเทศต่อไป 
  ในการน้ีเพ่ือให้การบริหารหลกัสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยวจึงขอใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ๑ : ๕๐ และขอปรับแผนการรับนิสิตทุกกลุ่มวิชา  
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกลุ่มวิชาละ ๕๐ คน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาสดัส่วนการรับนิสิตของคณะการจัดการและการท่องเทีย่วในอัตราส่วน 
 อาจารย์ต่อนิสติ ๑ : ๕๐  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. ขอให้เพ่ิมเอกสารหลักฐานสนับสนุนการปรับจํานวนนิสิต : อาจารย์ 
 ๒. ขอให้เพ่ิมเอกสารการคํานวณการปรับแผนการรับนิสิต 
 ๓. ให้เสนอเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกคร้ัง 
 
วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ โครงการอบรมการผลิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพในยุค New Normal 
 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กําหนดวิสัยทัศน์เป็น “ขุมปัญญาตะวันออก” หรือ  
W.E. (Wisdom of the East) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึง 
เพ่ือการพัฒนาประเทศแบบมสี่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมยั  
เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่นอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมสี่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของคนในชุมชนอย่างย่ังยืน โดยกําหนดพันธกิจด้านการจัดการศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคเท่าเทียมควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของ 
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกําหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสร้างกําลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
  ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงกําหนดจ้ดโครงการอบรมเรื่อง การผลิตและพัฒนา
กําลังคนคุณภาพในยุค New Normal ขึ้นในวันที่ ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สําหรับ 
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น. 
 
 
                 (นางสาวณัฐสดุา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผู้บันทึกการประชุม          ผู้บันทึกการประชุม 

 
     
    (รองศาสตราจารย์สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                ผูต้รวจรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


