
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การประชุมออนไลนผานระบบ Google Hangouts Meet และ 
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จรติควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. ดร.ณัฎฐกานต พฤกษสรนันทน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๓. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๕. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท หวลบุตตา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญ หลอพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๘. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๙. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๓. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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 ๑๕. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๘. ดร.นันทรัตน บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๙. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๑. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม     กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๕. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๙. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒. ดร.ประทีป อุปแกว     กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา จันทรขางแรม  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุรีย กรบุญรักษา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สายใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๔. ดร.วิทูร ขาวสุข     คณะสหเวชศาสตร 
 ๕. ดร.ธนพรรณ เสียงแจม    คณะสหเวชศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร ชางกลึงเหมาะ คณะสหเวชศาสตร 
 ๗. ดร.วิภาพร ใจเกื้อ     คณะสหเวชศาสตร 
 ๘. ดร.รังสิมา ดรุณพันธ    คณะสหเวชศาสตร 
 ๙. ดร.นาคิน คําศรี     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๐. ดร.ไพโรจน สวางไพร    คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทรรัตน คงจันทรตรี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารตัน สวนจิตร  คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุดสายชล หอมทอง  คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๔. ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง    คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๕. อาจารยผสันต ธัมปราชญ    คณะโลจิสติกส 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยศรัญญา ประสพชิงชนะ  คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๑๗. ดร.ปาจรีย สุขาภิรมย    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๑๘. อาจารยโสภี ชาญเชิงยุทธชัย   คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๙. อาจารยพิชิตพร ผลเกิดดี    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๒๐. อาจารยกฤษณะ อิ่มสวาสดิ์    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๒๑. อาจารยสุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา   วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๓. วาที่รอยตรี ดร.กิตติศักดิ์ ออนเอื้อน   คณะวิทยาศาสตรและ 
         สังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๔. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
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วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร การปรับปรุงแกไขหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
  ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจาก 
  คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย 

 

 ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม 
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนาหลักสูตร 
และการสอน เพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
(สมอ. ๐๘) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไป 
อยางเรียบรอย ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพือ่ทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน  
โดยมหีลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสงใหมหาวิทยาลัย 
แกไข (E) จํานวน ๑๐๕ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที ่๑ (การกํากับมาตรฐาน) ได นั้น ฝายวิชาการไดตรวจสอบ 
คุณสมบัติของทุกหลักสูตรในเบื้องตนแลว พบวาหลายหลักสูตรมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑฯ องคประกอบ 
ที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) เนื่องจากสถานะการคงอยูในหลักสูตรของอาจารยไมเปนปจจุบัน หรือจํานวน 
ผลงานของวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลังของอาจารยไมครบถวน ในการนี้ ฝายวิชาการจึงขอใหสวนงาน 
ของทานดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและปรับแกรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรในระบบ TQF ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยรายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเลมหลักสูตร  
(มคอ.๒) หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย รายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเอกสาร สมอ.๐๘ ฉบับ 
ลาสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนงานจะตองกํากับและติดตามใหคณาจารยบันทึกขอมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ทัง้นี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอยและ 
ครบถวนภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลงัจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลยับูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มคีุณสมบัติของทุกหลักสูตรผานเกณฑแลว มีดังนี้  
 ๑. คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒. คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๔. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๕. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๖. คณะสหเวชศาสตร 
 ๗. คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๘. คณะอัญมณี 
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 ๙. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๐. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๑. คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๒. คณะแพทยศาสตร 
 ๑๓. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๔. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated  
  Education: CWIE) 
 

 ตามทีแ่ผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
แพลตฟอรม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอ 
ความตองการของพื้นทีภ่าคตะวันออก กําหนดใหหลักสูตรดําเนินการตามแนวทาง Cooperative and Work  
Integrated Education หรือ CWIE ดังนั้นฝายวิชาการจึงไดปรับ มคอ.๒ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง CWIE เพื่อใหหลักสูตรใชเปนแนวทางในการดําเนินการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ในหมวดที่ ๓ ขอ ๓ หลักสูตรและอาจารยผูสอน โครงสรางหลักสูตร ในหัวขอ  
“วิชาเอก” ใหเพิ่มขอ “การบูรณาการการเรียนรูกับการทาํงาน.............หนวยกิต” พรอมทั้งใสรายวิชาใน 
หัวขอการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน รวมทั้งคําอธิบายรายวิชาในเอกสารแนบหมายเลข ๑  
 ๒. ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและ 
สถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิตพรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะ 
ตรงกับความตองการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมในกระบวนการผลิตบัณฑิต 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ การดําเนินการเสนอหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ๕ ป ในปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ตามที่สวนงานมีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ๕ ป ในปการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น 
ทางฝายวิชาการจึงรายงานความคืบหนาในการดําเนินการเสนอหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ๕ ป ในปการศึกษา  
๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
จํานวนหลักสูตรที่เขากระบวนการปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

คณะกรรมการ จํานวน 
อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ๘๗ 
กรรมการบริหารวิชาการ ๗๕ 
สภาวิชาการ ๗๑ 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ๔๓ 
สภามหาวิทยาลัย ๔๐ 

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาตรี รวมหลักสูตรใหม ๑ หลักสูตร; สรุปขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
กําหนดการในการดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

การประชุม วันสุดทายในการเสนอวาระ วันประชุม 
อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กรรมการบริหารวิชาการ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สภาวิชาการ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สภามหาวิทยาลัย ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ: ขอใหสงวาระกอนวันสุดทายในการเสนอวาระ ๓ วัน เพื่อใหฝายวิชาการตรวจสอบความเรียบรอย 
    กอนเสนอ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๗ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด 
  (BUU MOOC) 

 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ในระบบเปด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหการพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC อยูในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากร 
คุณภาพ Program 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔  
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ตั้งเปาผลสัมฤทธิ์ BUU MOOC จํานวน ๓๐ รายวชิา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงาน 

พัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรยีนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหแกการพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ  
ในเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดยกองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการเพื่อสนองตอนโยบายที่จะ 
ผลักดันการสรางรายวชิา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 โครงการติดตามความกาวหนาการจัดทํา BUU MOOC ครั้งท่ี ๑ เปนการติดตาม 
ความกาวหนาการจัดทํา BUU MOOC สําหรับผูที่เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสําหรับ 
การเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (MOOC) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ รุนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายวิชาที่ดาํเนินการจัดทําและไดรายงานความคืบหนา ดังนี้ 
 

ลําดับ 
สวนงาน 

(คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบนั) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

๑ คณะวิทยาศาสตร คณิตคิดทันโลก ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร Ruminant Management and 

Production 
ดร. สุปรีณา ศรีใสคํา 

๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพาะเลี้ยงเนื้อพืชเศรษฐกิจ ดร.อรสุรางค โสภิพันธ 
ผศ.ดร.ชนากานต ลักษณะ 

๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.ชนากานต ลักษณะ  
ดร.อรสุรางค โสภิพันธ 

๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ดร.เอกรัฐ คําเจริญ  
ผศ.ดร.ศิริลักษณ กมลวรรณสิทธิ์ 
ดร.สิริเชษฐ รัตนะชติธวัช 

๖ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา 

วิทยาการระบบประสาทกับ
จิตวิทยาการเรียนรู 

ดร.ปรัชญา แกวแกน 

๗ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร Java Programming 
Fundamentals 

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแยม 

๘ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร อาหารเพื่อสุขภาพ ดร.เมธิน ีจามกระโทก  
อ.ณัทธีรา สมารักษ 

๙ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เทคนิคการปลูกพืชไรดิน ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน 

๑๐ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ 

การสื่อสารการตลาดแบบ
สมบูรณ 

ดร.จีรศักดิ ์รัตนะวงษ 
ดร.อัจจิมา ศุภจริยาวัตร 

๑๑ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ 

การสื่อสารการตลาดเชิง 
บูรณการ (IMC) 

ดร.จีรศักดิ ์รัตนะวงษ 

๑๒ สถาบนัภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์
อ.สุพรรณิการ กําลังหาญ 
อ.จูยิน แซจาง 
อ.ณปนิธิ์ วินิจชีวิต 



- ๙ - 
 

ลําดับ 
สวนงาน 

(คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบนั) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

๑๓ คณะสหเวชศาสตร ชีวิต สุขภาพ และความงาม ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน 
ดร.ธนพรรณ เสียงแจม 

๑๔ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน
ชีวิตประจาํวนั 

อ.เสกสรร พรมเกษา 

๑๕ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร การจัดการภัยพิบัต ิ ดร.นพวรรณ พึ่งพา 

๑๖ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร การวางแผนและบริหาร
โครงการทองถิ่น 

อ.ปาริฉัตร ปองโลห 

๑๗ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร Statistics for Administrators ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ ์
ดร.กาณติมา พงษนัยรตัน  
อ.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ  
อ.ธัญพิชชา สามารถ 

๑๘ คณะการจัดการและการทองเทีย่ว ลักษณะและพฤติกรรม
นักทองเที่ยว 

ดร.ณัฎฐกานต พฤกษสรนนัทน 

 
 ในการนี้ ฝายวิชาการไดกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานําเสนอความกาวหนา 
ในการพัฒนารายวิชา MOOC ผานระบบออนไลนเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผานมา  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ การจัดเสวนาออนไลน เรื่อง “การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) 
  เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 
 

 ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา Platform ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ Program ๑ ระบบพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับสากล  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมศักยภาพผูเรียนและแรงงานในพื้นท่ี ดังนั้น ฝายวิชาการจึงไดจัดเสวนาออนไลน 
ในลักษณะของการพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น (Share & Talk) เรื่อง “การจัดการอบรมระยะสั้น  
(Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณยศ  
คุรุกิจโกศล ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ถายทอดสดทาง Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา 
 การจัดการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและสรางความตระหนัก 
เรื่องการจัดการอบรมระยะสั้นในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองสมรรถนะและเปนการ 
พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากรวัยทํางาน (Up-skill / Re-skill) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๐ - 
 

 ๑.๙ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแกไขขอมูลในระบบพิจารณา 
  ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) 
 

 ดวย กองบริการการศึกษา ไดกําหนดจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแกไข 
ขอมูลในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)  
ใหกับบุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดพูดคุย แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และแกไขขอมูล 
ในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)  
โดยกองบริการการศึกษามีกําหนดการประชุมใหเลือกจํานวน ๔ รอบ ดังนี้ 
 รอบที่ ๑ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
   ณ หองประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ อาคารสํานักงานอธิการบดี (ภปร.)  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 รอบท่ี ๒ วันจันทรที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
   ณ หองประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ อาคารสํานักงานอธิการบดี (ภปร.)  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 รอบที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
   ณ หองประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ อาคารสํานักงานอธิการบด ี(ภปร.)  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 รอบที่ ๔ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
   ณ หองประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ อาคารสํานักงานอธิการบด ี(ภปร.)  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๐ หลักสูตร/สาขาวิชาที่ใหกูยืม ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนมี 
วัตถุประสงคใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ๔ ลักษณะ ไดแก (๑) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย (๒) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปน 
ความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ (๓) เงินกูยืม 
เพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริม 
เปนพิเศษ (๔) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ ประกอบกับ 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะ 
เขารวมดําเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔ (๑) (ข) กําหนดใหสถานศึกษาที่จะเขารวมดําเนินงานกับ 
กองทุน ตองเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดยหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนท่ี 
นักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกูยืมเงินกองทุนได ตองไดมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งใน 
ระดับอุดมศึกษา ตองไดมาตรฐานตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมกําหนด นั้น 



- ๑๑ - 
 

 กองทุนขอเรียนวา หลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่จะใหกูยืมเงิน  
ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ตองเปนหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแลว รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชานั้นตองเปนไปตามวงรอบการปรับปรุง 
หลักสูตรและผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนไป 
ตามมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ตามที่สถาบันอุดมศึกษารายงานผานระบบ “CHE QA Online” จาก 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรตองผานการ 
พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดกอนวันเปด 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี – 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือเปนการปรับปรุง 
รายวิชาและเนื้อหาตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปจจุบันหรือ  
Thailand 4.0 ทั้งนี้หลักสูตรไดออกแบบใหสอดคลองกับการประยุกตใชงานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
บนพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม หรือ 3E (Engineering, Economic and  
Environment) โดยมุงเนนผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและมีทักษะทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 



- ๑๒ - 
 

ในเชิงรุก รูเทาทันสถานการณทางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
รวมถึงเปนผูที่มีประสบการณในการทํางานกับภาคอุตสาหกรรมและรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอมจากโจทยใน 
ภาคอุตสาหกรรมเปนอยางด ีอีกทั้งยังมีการปรับปรุงรายวิชาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน ๓๐ หนวยกิต  
ตามนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมุงเนนทักษะดานตาง ๆ เพื่อใชในการประกอบอาชีพตอไป  
รวมไปถึงการปรับปรุงองคความรูทางดานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรวาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาวิศวกรอีกดวย 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๙ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๓ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๔๖  หนวยกิต 
  ๑.๑) กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ  ๓๑  หนวยกิต 
         วิทยาศาสตร 
  ๑.๒) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ๑๕  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๕๗  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๔๖  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก  ๑๑  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
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  ๑.๒  ขอใหปรับแบบฟอรมหลักสูตร (มคอ. ๒) ใหเปนปจจุบัน 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๗ ใหปรับขอความเปน “หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร 
    หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๔  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับปรัชญาใหมีความกระชับ ชัดเจน 
  ๑.๕  ขอใหตรวจสอบการใชคําวา “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ใหถูกตอง 
    ทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๖  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใหนําผล 
    การประเมินหลักสูตรมาเชื่อมโยง 
  ๑.๗  ขอใหเรียงวัตถุประสงคตามผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
  ๑.๘  หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง หลังจากที่ไดรับอนุมัติหลักสูตรแลวใน ๕ ป  
    มีประเด็นอะไรบางที่จะพัฒนา เชน หัวขออาจารย ใหระบุกระบวนการ 
    พัฒนาอาจารยกอนที่จะสอนนิสิตใหไดตามผลลัพธการเรียนรูจะพัฒนา 
    อาจารยใหมีความรูและเชี่ยวชาญอยางไร พัฒนาอาจารยใหเกง ทันสมัย  
    มีทักษะใดบางหัวขอหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
    อาจระบุเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูใชบัณฑิตทุกป ฯลฯ  
    หรือหัวขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจระบุเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๙  ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๑๐ หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะ 
    พิเศษที่นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการ 
    เรียนรูของหลักสูตร โดยใหระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนและแตกตาง 
    จากสถาบันอื่น ๆ 
  ๑.๑๑ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators) 
    ขอ ๒ ใหระบุสาขาของ มคอ. ๑ ตามขอความ “มีรายละเอียดของหลักสูตร 
    ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา…..” 
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  ๑.๑๒ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๑๓ ขอใหใสเลขลําดับผลงานวิชาการของอาจารยแตละทานในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
    หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการดวย 
  ๑.๑๕ ขอใหใสรายละเอียด PLO ไวทายตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๖ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว 
 และอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
ระบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
ความกาวหนาในระบบวิศวกรรมสมองฝงตัวที่รวมเขากับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร และความทันสมัย 
ในเทคโนโลยีที่ทํางานรวมกันระหวางซอรฟแวรระบบปฏิบัติการ วงจรอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสาร ดังนั้น  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
จึงถูกปรับชื่อใหมเพื่อใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรเปนหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพ่ือ 
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานใน ๕ ปขางหนา หลักสูตรวิศวกรรมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงถูกปรับปรุง 
ใหทันสมัย โดยมีเหตุผลดังนี ้ 
  ๑) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทํางานสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
Thailand 4.0 ที่มุงเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมที่รับจางผลิตไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม (New S-curve Industrial Technology) ในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งนวัตกรรมเหลานี้ตองอาศัยการควบคุมและจัดการ 
ดวยระบบสมองกลฝงตัวและตองสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดดวยเทคโนโลยีเครือขาย 
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ  
  ๒) เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะในการเอาชนะความปนปวนในวิธีคิดและวิธีการทํางาน 
แบบเดิม (Disruption) เนื่องจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันเพื่อเขาถึงขอมูลที่หลากหลาย 
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อยางรวดเร็ว (Digital Life-Style) มีความสามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึง 
มีความเขาใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม  
  ๓) เพื่อใหหลักสูตรสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยองคความรู 
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมและองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะ 
ใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
เกณฑการขอรับรองคุณภาพการศึกษาตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตรของ 
สภาวิศวกร (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๘ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 ๑) กลุมวิชาทักษะการใชชีวิตคุณภาพ     ๙  หนวยกิต 
 ๒) กลุมวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หนวยกิต 
 ๓) กลุมวิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต   ๙  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๘๙ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๓๘  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๕๑  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๔๒  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา    ๙  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  หมวดวิชาโครงงาน การฝกงานและสหกิจศึกษา    ๑๓ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
 ระบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและ 
  อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
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  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕ รูปแบบของหลักสูตร ขอ ๕.๕ ขอใหเพิ่มเติมการระบุเปนหลักสูตร 
    ของสถาบันโดยเฉพาะ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๗ ใหปรับขอความเปน “หลักสตูรมีความพรอมในการเผยแพร 
    หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๔  ขอใหตรวจสอบการใชคําวา “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ใหถูกตอง 
    ทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๕  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๖  วัตถุประสงคขอ ๑-๖ ขอใหตัด “เพื่อใหบัณฑิต” ออก 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
    ขอใหใสจํานวนนิสิตคงคางตามจริง 
  ๑.๘  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๗ ระบบการศึกษา ใหระบุแบบชั้นเรียน เพียงแบบเดียว 
  ๑.๙  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับวิธีเขียนโครงสรางหลักสูตร ยายขอ ๔) หมวดวิชา 
    โครงงาน การฝกงานและสหกิจศึกษา ไปไวในขอ ๒) หมวดวิชาเฉพาะ เปนขอ ๒.๓) 
  ๑.๑๐ ขอใหพิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษาในสวนของการเรียนวิชาสหกิจศึกษา  
    และวิชาโครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร ๑  
    ในปที่ ๔ ภาคการศึกษาตน 
  ๑.๑๑ ขอใหตรวจสอบรหัสวิชาโครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและ 
    อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร ๑ 
  ๑.๑๒ ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๑๓ ขอใหพิจารณาทบทวน ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรู 
    ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เนื่องจากไมสอดคลองกับตารางการพัฒนา 
    ผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๔ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators) 
    ขอ ๒ ใหระบุสาขาของ มคอ. ๑ ตามขอความ “มีรายละเอียดของหลักสูตร 
    ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา…..” 
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  ๑.๑๕ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๑๖ ขอใหใสเลขลําดับผลงานวิชาการของอาจารยแตละทานในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๗ ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
    หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการดวย 
  ๑.๑๘ ขอใหพิจารณาทบทวนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู 
    รายวิชา(Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะเนื่องจากไมสอดคลองกับ 
    ตารางการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๙ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไดดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิต 
บัณฑิตมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ๕ ป จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีความทันสมัย  
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต บัณฑิต แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
ทั้งนี้ไดนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
  สาระสําคัญในการปรับปรุง คือ มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร เปนสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย เนื่องจากเหตุผล ๒ ประการ คือ ประการที่ ๑  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๒ กลุม 
วิชาเลือก คือ กลุมการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย และกลุมโภชนบําบัด ซึ่งตอมากลุมวิชาเลือกโภชนบําบัด 
ไดยกระดับเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหารในปการศึกษา ๒๕๖๐  
จึงทําใหหลักสูตรฯ เหลือเพียงกลุมวิชาเลือกการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยเพียงกลุมเดียว ประการที่ ๒  
ชื่อคุณวุฒิทางการศึกษาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
คือ วิทยาศาสตรการแพทย อีกท้ังจากการสํารวจจากผูมีสวนไดสวนเสีย พบวาเห็นควรใหมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 
เปน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชับัณฑิตและ 
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คุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งจะทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถและแขงขันในตลาดแรงงานได 
ดียิ่งขึ้น 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๒๑ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวชิาเฉพาะ    ๘๕ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๖  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๖๙  หนวยกิต 

  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๖๔  หนวยกิต 

  ๒.๒) วิชาเอกเลือก    ๕  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใหนําผล 
    การประเมินหลักสูตรมาเชื่อมโยง 
  ๑.๓  ขอใหเรียงวัตถุประสงคตามผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
  ๑.๔  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
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  ๑.๕  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๖  ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
กายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิต 
มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ๕ ป ซึ่งครบกําหนดระยะเวลาการปรับหลักสูตรตามเกณฑ ๕ ป เปนไปตามที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพาปจจุบัน เพื่อการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุงป ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ทั้งนี้ ไดนําขอเสนอแนะจากผูใชบัณทิต  
บัณทิตท่ีทํางาน และนิสิตปจจุบันที่กลับจากฝกงาน มาพจิารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง 
หลักสูตรใหมีความทันสมัยทางวิชาการและวิทยาการของพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อสอดคลองกับการพัฒนา 
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๒๘ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๓๙  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๕๓  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๔๙  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก    ๔  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง หลังจากที่ไดรับอนุมัติหลักสูตรแลวใน ๕ ป  
    มีประเด็นอะไรบางที่จะพัฒนา เชน หัวขออาจารย ใหระบุกระบวนการ 
    พัฒนาอาจารยกอนที่จะสอนนิสิตใหไดตามผลลัพธการเรียนรูจะพัฒนา 
    อาจารยใหมีความรูและเชี่ยวชาญอยางไร พัฒนาอาจารยใหเกง ทันสมัย  
    มีทักษะใดบางหัวขอหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
    อาจระบุเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูใชบัณฑิตทุกป ฯลฯ  
    หรือหัวขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจระบุเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๓  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
    ขอใหใสจํานวนนิสิตคงคางตามจริง 
  ๑.๔  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๕  ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบนัและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 



- ๒๑ - 
 

  ๑.๖  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๗  ขอใหตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ดานแรกของ 
    ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
    ตองมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอยางนอยดานละ ๑ จุด 
  ๑.๘  ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ 
การกําหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัด 
และการกําหนดอาหาร ป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการปรับชื่อจากหลักสูตรเดิมเพื่อใหครอบคลุมการทํางานที่เก่ียวของ 
ทางดานโภชนาการไดกวางกวาชื่อเดิมที่ใชชื่อวาโภชนบําบัด นอกจากนี้ยังมีปรับปรุงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โครงสราง แผนการศึกษา รายวิชาและหนวยกิต การปรับปรุงในครั้งนี้เปนไปเพื่อใหทันสมัย สอดคลอง 
กับมาตรฐานวิชาชีพ ความตองการของผูใชบัณฑิต องคกรที่เกี่ยวของกับการจางงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ 
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๖ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๐ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๓๔  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๖๖  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๖๒  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก    ๔  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ 
 การกําหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕ รูปแบบของหลักสูตร ขอ ๕.๕ ขอใหเพิ่มเติมการระบุเปนหลักสูตร 
    ของสถาบันโดยเฉพาะ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอใหระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตอทายขอมูลอาจารยแตละทาน 
  ๑.๔  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใหนําผล 
    การประเมินหลักสูตรมาเชื่อมโยง 
  ๑.๕  ขอใหเรียงวัตถุประสงคตามผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
  ๑.๖  หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง หลังจากทีไ่ดรับอนุมัติหลักสูตรแลวใน ๕ ป  
    มีประเด็นอะไรบางที่จะพัฒนา เชน หัวขออาจารย ใหระบุกระบวนการ 
    พัฒนาอาจารยกอนที่จะสอนนิสิตใหไดตามผลลัพธการเรียนรูจะพัฒนา 
    อาจารยใหมีความรูและเชี่ยวชาญอยางไร พัฒนาอาจารยใหเกง ทันสมัย  
    มีทักษะใดบางหัวขอหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
    อาจระบุเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูใชบัณฑิตทุกป ฯลฯ  
    หรือหัวขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจระบุเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
    ขอใหใสจํานวนนิสิตคงคางตามจริง 
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  ๑.๘  ขอใหพิจารณาทบทวนหนวยกิตวิชาทางปฏิบัติการใหเปนไปตามประกาศ 
    กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ขอ ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ใหมีจํานวน 
    หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต โดยตองเรียนวิชา 
    ทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 
    ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา  
    ๒๔ หนวยกิต 
  ๑.๙  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทัง้เลมหลักสูตร 
  ๑.๑๐ หมวดที่ ๓ ขอ ๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย ขอใหระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ตอทายขอมูลอาจารยแตละทาน 
  ๑.๑๑ ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๑๒ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๑๓ ขอใหใสเลขลําดับผลงานวิชาการของอาจารยแตละทานในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๔ ใหตรวจสอบเอกสารแนบหมายเลข ๓ แผนที่แสดงการกระจายความ 
    รับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมี 
    ความรับผิดชอบหลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก  
    ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐  
    ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
    และความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
    การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนรายวิชาทางปฏิบัติการใหมี 
    ดานที่ ๖ ทักษะพิสัย ดวย 
  ๑.๑๕ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
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 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรการกีฬาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
การสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาวะ 
ตาง ๆ ในโลกยุคปจจุบันสงผลใหผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง มีการปรับเปลี่ยนระบบการรับผูเรียน 
เขาศึกษาจากอุดมศึกษาเปนผูเขาเรียนเลือกมหาวิทยาลัย โดยทิศทางในการศึกษาในโลกยุคปจจุบันมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปดวยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตองการผูที่จบการศึกษาออกมาแลวสามารถปฏิบัติงานไดตามความ 
ตองการทักษะในการทํางานมากข้ึนมากกวาความรู รวมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย ๔.๐  
ที่เนน ดานเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหลัก  
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดเปนมหาวิทยาลัยหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลตั้งเปาใหเกิดการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน อีกท้ังยังทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมี องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปน 
องคการบริหารจังหวัด เทศบาลแสนสุข และ อบต.ฯลฯ ที่มีศูนยผูสูงอายุในเขตพื้นที่เปนจํานวนหนึ่ง ดังนั้น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬาจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
ความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาของ EEC และสังคมผูสูงอายุ โดยเนนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนให 
ผูเรียนไดเกิดกระบวนการการเรียนรู ในดานการจัดการกีฬา การสอนกีฬา การจัดการนันทนาการ และการเปน 
ผูประกอบการปลูกฝงแนวคิดในการสรางนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการใหบัณฑิตและผูเรียนทุกคนผาน 
วิชาเสริมประสบการณในแตละชั้นป เพือ่ใหบัณฑิตทุกคนสามารถทํางานไดทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม  
ชุมชน หรือสามารถเปนผูประกอบการดานการจัดการและการสอนกีฬา เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
ไทย โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ นี ้
ปรับปรุงมาจาก หลกัสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๔ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๒  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๘๒  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๖๐  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก  ๒๒  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
 การสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  ขอใหพิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอใหปรับแบบฟอรมเปนระบุจํานวน 
   ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตอทายขอมูลอาจารย 
   แตละทาน 
  ๑.๔  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๕  หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง หลังจากที่ไดรับอนุมัติหลักสูตรแลวใน ๕ ป  
    มีประเด็นอะไรบางที่จะพัฒนา เชน หัวขออาจารย ใหระบุกระบวนการ 
    พัฒนาอาจารยกอนที่จะสอนนิสิตใหไดตามผลลัพธการเรียนรูจะพัฒนา 
    อาจารยใหมีความรูและเชี่ยวชาญอยางไร พัฒนาอาจารยใหเกง ทันสมัย  
    มีทักษะใดบางหัวขอหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
    อาจระบุเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูใชบัณฑิตทุกป ฯลฯ  
    หรือหัวขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจระบุเกีย่วกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๖  หมวดที่ ๓ ขอ ๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย ขอใหระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ตอทายขอมูลอาจารยแตละทาน 
  ๑.๗  ขอใหเพิ่มผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ตอจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
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  ๑.๘  หมวดที่ ๔ ขอ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา (Yearly  
    Learning Outcomes: YLO) ขอใหปรับการนําเสนอ 
  ๑.๙  ขอใหเพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
    (TQF) ตอจากหมวดที่ ๔ ขอ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นป 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
  ๑.๑๐ ขอใหเพิ่มตารางการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ไวกอนตารางการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๑ หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบผลลัพธ 
    การเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี)  
    อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 
  ๑.๑๒ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๑๓ ขอใหปรับแบบฟอรมเอกสารแนบหมายเลข ๒ ใหเปนไปตามแบบฟอรม มคอ. ๒  
    ปจจุบัน 
  ๑.๑๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
    หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการดวย 
  ๑.๑๕ ใหตรวจสอบเอกสารแนบหมายเลข ๓ แผนที่แสดงการกระจายความ 
    รับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวชิาใหมี 
    ความรับผิดชอบหลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก  
    ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐  
    ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
    และความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
    การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนรายวิชาทางปฏิบัติการใหมี 
    ดานที่ ๖ ทักษะพิสัย ดวย 
  ๑.๑๖ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตนิี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  
เปดสอนตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๒๕ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว ๗ ครั้ง ซึ่งครั้งลาสุดมีการปรับปรุงสําหรับ 
เปดใชปการศึกษา ๒๕๕๙ และมีการเปดสอนและผลิตบัณฑิตอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ๕ ป ในการนี้  
เพื่อเปนการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และเสริมสรางทักษะใหม ๆ ที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และ 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อใหสอดคลองตอประกาศดังกลาว และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
เพื่อใหสอดคลองตอเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา  
๕ ป ทั้งนี้ไดนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
การปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มาตรฐาน 
คุณวุฒิสาขาวาริชศาสตรกําหนดใหทันสมัยและเทาทันกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงมีประสบการณการทํางานระหวางการศึกษา 
เพียงพอท่ีจะทําใหมีความพรอมในการทํางาน 
  หลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตดานวาริชศาสตร ที่มีความรูความสามารถกวางขวาง 
ในการใชและการอนุรักษทรัพยากรในแหลงน้ํา ทั้งน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม ในดานที่เกี่ยวของกับการประมง  
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การใชประโยชนทรัพยากรทางน้ําในดานตาง ๆ และการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมใน 
แหลงน้ํา โดยหลักสูตรคาดหวังวานิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพไดตรงกับ 
สายงานซึ่งรวมถึงการทํางานในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผูประกอบการอิสระ หรือสามารถปรับใชความรู 
ทางวิทยาศาสตรในงานวิชาการดานอื่น ๆ เชน ครู หรือเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๙๔ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๓๗  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๕๗  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ 
         กลุมที่เลือก เรียนปญหาพิเศษ  ๓๙  หนวยกิต 
  หรือ  กลุมที่เลือก เรียนสหกิจศึกษา  ๔๒  หนวยกิต 
  ๒.๓) วิชาเอกเลือก 
         กลุมที่เลือก เรียนปญหาพิเศษ  ๑๘  หนวยกิต 
  หรือ  กลุมที่เลือก เรียนสหกิจศึกษา  ๑๕  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  การฝกงาน ไมนอยกวา ๒๐๐  ชั่วโมง 
  นิสิตวิทยากร ไมนอยกวา   ๓๐  ชั่วโมง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕ รูปแบบของหลักสูตร ขอ ๕.๕ ขอใหเพิ่มเติมการระบุเปนหลักสูตร 
    ของสถาบันโดยเฉพาะ 
  ๑.๓  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๔  ขอใหปรับการเขียนโครงสรางหลักสูตรใหเขาใจงายขึ้น 
  ๑.๕  ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกีย่วกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๖  ขอใหเพิ่มผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ตอจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  ๑.๗  ขอใหเพิ่มตารางความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
    (TQF) ตอจากหมวดที่ ๔ ขอ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นป 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
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  ๑.๘  ขอใหพิจารณาทบทวน ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรู 
    ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เนื่องจากไมสอดคลองกับตารางการพัฒนา 
    ผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๙  ขอใหเพิ่มตารางการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
    ไวกอนตารางการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๐ หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา 
    ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย 
    รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบ 
    ผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔  
    (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 
  ๑.๑๑ หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๑๒ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายกับสังคมโลก  
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ตองมีความพรอมตอการ 
เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว ทําใหภาควิชาจุลชีววิทยา จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และ 
ทันตอความกาวหนาทางวิชาการดานจุลชีววิทยา เปนบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถคิดเปน ทําเปน และ 
มีคุณธรรม มีคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ หรือตรงกับความตองการของผูประกอบการ และกาวทัน 
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยในหลักสูตรปรับปรุง นอกจากมีวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิชาเอกบังคับที่เปนพื้นฐาน 
สําหรับนักจุลชีววิทยาแลว ยังมีรายวิชาทางจุลชีววิทยาที่เปดใหนิสิตชั้นปที่ ๑ ไดเริ่มเรียนรเกี่ยวกับสาขาวิชา 
จุลชีววิทยา เพื่อเปนการปูพื้นฐานและเปนการปรับตัวในการเรียนในชั้นปที่สูงขึ้น อีกท้ังเปนการสรางเจตคติที่ดี 
ตอวิชาชีพจุลชีววิทยา มีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการ สวนในรายวิชาเอกเลือกมีการจัดชุด 
รายวิชาหรือโมดูลตามสาขาจุลชีววิทยาใหเชื่อมโยงกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน นอกจากนี้ ยังเปด 
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกรายวิชาเลือกไดเองตามความสนใจ เพิ่มพูนทักษะของผูเรียน มุงเนนการฝกประสบการณ 
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วิชาชีพแบบสหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริง มีโครงงานทางจุลชีววิทยาที่ใหนิสิตไดเลือกทําตามความสนใจ  
เชน โครงงานทางจุลชีววิทยาทั่วไปตามกลุมสาขาวิชา โครงงานเกี่ยวกับนวัตกรรมจุลินทรีย โครงงานเกี่ยวของกับ 
การพัฒนาสูการเปนผูประกอบการรุนใหม เปนตน  
  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ และใชในการผลิตบัณฑิตมาอยางตอเนื่อง 
เปนระยะเวลา ๕ ป และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีเหตุสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองตอประกาศดังกลาว 
และสอดคลองตอเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๒๕ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๙ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๒๑  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะดาน   ๑๘  หนวยกิต 
 ๓) วิชาเอก   ๕๐  หนวยกิต 
  ๓.๑) วิชาเอกบังคับ  ๓๑  หนวยกิต 
  ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  ๑๙  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอใหระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตอทายขอมูลอาจารยแตละทาน 
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  ๑.๓  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๔  ขอใหพิจารณาทบทวน ปรัชญา แผนพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 
    ของนิสิต ใหมีความสอดคลองกัน 
  ๑.๕  หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง หลังจากที่ไดรับอนุมัติหลักสูตรแลวใน ๕ ป  
    มีประเด็นอะไรบางที่จะพัฒนา เชน หัวขออาจารย ใหระบุกระบวนการ 
    พัฒนาอาจารยกอนที่จะสอนนิสิตใหไดตามผลลัพธการเรียนรูจะพัฒนา 
    อาจารยใหมีความรูและเชี่ยวชาญอยางไร พัฒนาอาจารยใหเกง ทันสมัย  
    มีทักษะใดบางหัวขอหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
    อาจระบุเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูใชบัณฑิตทุกป ฯลฯ  
    หรือหัวขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจระบุเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๖  หมวดที่ ๓ ขอ ๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย ขอใหระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ตอทายขอมูลอาจารยแตละทาน 
  ๑.๗  ขอใหตรวจสอบ PLO6 ในตารางความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
    ของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของหมวดวิชาวิชาเฉพาะ โดยขอใหระบุ 
    ความเชื่อมโยงดวย 
  ๑.๘  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา 
    ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย 
    รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบ 
    ผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔  
    (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 
  ๑.๙  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถกูตอง 
  ๑.๑๐ ขอใหใสเลขลําดับผลงานวิชาการของอาจารยแตละทานในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๑ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๑.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

  คณะโลจิสติกสเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการเดินเรือ (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ และ 
สรางบัณฑิตมาอยางตอเนื่องตามมาตรฐานหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากกรมเจาทา ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญา 
ระหวางประเทศ และมีตนแบบหลักสูตร (IMO Model Course) ที่ออกโดยองคการทางทะเลระหวางประเทศ  
(International Maritime Organization; IMO) ในการปรับปรุงครั้งนี้ หลักสูตรไดรวบรวมความคิดเห็นจาก 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของตาง ๆ อาทิผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นิสิตปจจุบัน อาจารยผูสอน และบริษัทเรือท่ีรับนิสิตเขาฝก 
ปฏิบัติงานทางทะเล ตอการดําเนินการหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา 
ในโครงสรางหลักสูตรมีบางรายวิชาที่ตองเพ่ิมเติมใหครบตามที่มีการแกไขของอนุสัญญาระหวางประเทศและ 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความคลองตัวและประสิทธิภาพมากข้ึนจึงมกีารเปลี่ยนแปลงการฝกภาคปฏิบัติ 
การในเรือสินคาทางทะเลจากเดิมอยูในชั้นปที่ ๓ เทอม ๒ เปนชั้นปที่ ๕ เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ตามกําหนดการของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร จะทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ 
สภาวการณปจจุบัน และตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๗๙ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา      ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   ๑๔๓ หนวยกิต 
 ๑) วิชาเฉพาะดาน        ๓  หนวยกิต 
 ๒) วิชาบังคับ    ๑๔๐  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา   ๑๔๐  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา        ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะโลจิสติกส  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕ รูปแบบของหลักสูตร ขอ ๕.๕ ขอใหเพิ่มเติมการระบุเปนหลักสูตร 
    ของสถาบันโดยเฉพาะ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๗ ระบบการศึกษา ขอใหระบุแบบชั้นเรียน เพียงแบบเดียว 
  ๑.๔  ขอใหพิจารณาทบทวนหนวยกิตวิชาทางปฏิบัติการใหเปนไปตามประกาศ 
    กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ขอ ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ใหมีจํานวน 
    หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกติ โดยตองเรียนวิชา 
    ทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 
    ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา  
    ๒๔ หนวยกิต 
  ๑.๕  ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๖  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะ 
    พิเศษที่นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการ 
    เรียนรูของหลักสูตร โดยใหระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนและแตกตาง 
    จากสถาบันอื่น ๆ 
  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบผลลัพธ 
    การเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี)  
    อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 
  ๑.๘  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
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  ๑.๙  ขอใหตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการเขียนผลงานทางวชิาการ โดยใชรปูแบบ  
    American Psychological Association (APA) ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๐ ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
    หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการดวย 
  ๑.๑๑ ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากภาวการณ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญในทุกดาน ทั้งดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดปรับโครงสรางหลักสูตร  
๒๕๖๔ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตตามพันธกิจและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา และ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งเนนสรางบัณฑิตท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมี 
ความพรอมเพื่อทํางานสรางสรรคสังคม และเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร  
ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดลดความซ้ําซอนของเนื้อหา เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา เพิ่มการพัฒนา 
ทักษะกระบวนการปฏิบัติจริงโดยเพิ่มวิชาประสบการณในการประกอบอาชีพ สหกิจศึกษา และเพ่ิมรายวิชาที่ 
มุงพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อตอบรับกับการพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพสูงในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๒๘ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒ หนวยกิต 
 ๑) วิชาพื้นฐาน  ๒๔  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอกบังคับ   ๔๘  หนวยกิต 
 ๓) วิชาเอกเลือก   ๑๒  หนวยกิต 
 ๔) วิชาประสบการณในการประกอบอาชีพ    ๘  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
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  โครงสรางวิชาโทจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไมนอยกวา   ๑๕ หนวยกิต 
  ๑) วิชาโทบังคับ   ๙  หนวยกิต 
  ๒) วิชาโทเลือก   ๖  หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
 วัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับขอมูลการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ป ใหเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรง 
    และนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และในบทสรุปใหระบุประเด็น 
    สําคัญที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
    ความโดดเดนอยางไร รวมทั้งระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณของบัณฑิตดวย 
  ๑.๒  ขอใหพิจารณาทบทวน ปรัชญา แผนพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 
    ของนิสิต ใหมีความสอดคลองกัน 
  ๑.๓  หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง หลังจากที่ไดรับอนุมัติหลักสูตรแลวใน ๕ ป  
    มีประเด็นอะไรบางที่จะพัฒนา เชน หัวขออาจารย ใหระบุกระบวนการ 
    พัฒนาอาจารยกอนที่จะสอนนิสิตใหไดตามผลลัพธการเรียนรูจะพัฒนา 
    อาจารยใหมีความรูและเชี่ยวชาญอยางไร พัฒนาอาจารยใหเกง ทันสมัย  
    มีทักษะใดบางหัวขอหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
    อาจระบุเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูใชบัณฑิตทุกป ฯลฯ  
    หรือหัวขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจระบุเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๔  ขอใหพิจารณาทบทวนรายวิชาในการสงเสริมใหนิสิตทําวิจัยเพื่อทันตอ 
    ความเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๕  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
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  ๑.๖  ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๘  ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๑๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
ภาษาจีน (๕ ป) ไดดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิตมาอยางตอเนื่องเปน 
ระยะเวลา ๕ ป ซึ่งครบกําหนดการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบของการนําไปใช ประกอบกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพของคุรุสภาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม จึงดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการนําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาภาษาจีน (๕ ป)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปใชจริงตลอด ๕ ปที่ผานมา ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ และ 
ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ CIPP model ที่พบวา หลักสูตรยังคงมีความเหมาะสมทั้งในดานปจจัย 
เบื้องตน ดานบริบท ดานกระบวนการ และดานผลผลิต และจากผลการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตยอนหลัง  
๓ ป พบวาบัณฑิตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนมากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ ๕๙.๖ ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานตรงกับสาขาวิชา รอยละ ๗๒.๖ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาภาษาจีนประกอบวิชาชีพและอาชีพไดตรงตาม 
วัตถุประสงคของหลักสูตร สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม และยังคงเปนที่ตองการของสังคม 
มากขึ้น อยางไรก็ตามจากผลการสํารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาภาษาจีน  
(๕ ป) ผูใชบัณฑิตยังตองการบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนรู 
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ในรูปแบบที่หลากหลายและตอบสนองตอการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การใชสื่อดิจิทัล และเทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนรูภาษาจีน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทาง 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีตั้งอยูในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงการเกิดสถานการณการแพร 
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ทําใหมีชีวิตวิถีใหม หรือ new normal อันเปนวิถีการดําเนินชีวิต 
แบบใหมที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งสงผลใหรูปแบบการจัดการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงไป  
  จากเหตุผลขางตน ทั้งในดานนโนบายการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก  
ผลการประเมินหลักสูตร และขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน ไดแก ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย ผูใชบัณฑิต  
ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และนิสิตมาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
ใหมีความทันสมัย ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก คณาจารยผูสอนในหลักสูตรตองมี 
การพัฒนาตนเอง ทางดานวิชาชีพ และการใชสื่อดิจิทัลตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลง 
ไป เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษ ๒๑ มีความสามารถและทักษะในการติดตามขาวสารและ 
ปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวไกลทางเทคโนโลยี มีทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล  
มีคุณธรรมจริยธรรม และความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม และตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตใน 
ปจจุบัน 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๖๓ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  ๑๒๗ หนวยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไมนอยกวา   ๔๖  หนวยกิต 
  ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ  ๓๘  หนวยกิต 
  ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา    ๘  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไมนอยกวา   ๘๑  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ   ๖๙  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก     ๖  หนวยกิต 
  ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     ๖  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๑ ขอ ๗ ใหปรับขอความเปน “หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร 
    หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในปการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๒  ขอใหพิจารณาทบทวนวิชาปฏิบัต ิ
  ๑.๓  ขอใหแกไขชื่อรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๔  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators) 
    ขอ ๒ ใหระบุสาขาของ มคอ. ๑ ตามขอความ “มีรายละเอียดของหลักสูตร 
    ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา…..” 
  ๑.๕  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบผลลัพธ 
    การเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี)  
    อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 
  ๑.๖  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๗  ขอใหใสเลขลําดับผลงานวิชาการของอาจารยแตละทานในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๘  ขอใหพิจารณาทบทวนเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย 
  ๑.๙  ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๑.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมเีหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร  
เพื่อใหสอดคลองตอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ประกอบกับเพ่ือให 
สอดคลองกับสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมอืง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่ได 
เปลี่ยนแปลงไป และจากการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงสาขาวิชาเปนสาขา 
ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร เพื่อใหมีความครอบคลุมกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติของตําแหนงงานที่เปดรับ 
ในปจจุบัน เพื่อเปนการเปดโอกาสในการทํางานใหมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการปรับโครงสรางและ 
เนื้อหารายวิชาเพื่อรองรับตอความตองการของผูเรียนในการนําองคความรูไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 
และตรงตอความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ใหสอดคลองกับความตองการของ 
ยุทธศาสตรประเทศ 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๖ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๐ หนวยกิต 
 ๑) กลุมวิชาแกน   ๒๔  หนวยกิต  
 ๒) กลุมวิชาเอก   ๖๓  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ   ๔๒  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเลือก   ๒๑  หนวยกิต 
   - บังคับพ้ืนฐาน  ๑๕  หนวยกิต 
   - บังคับเลือก    ๖  หนวยกิต 
 ๓) วิชาโครงงาน (สําหรับทุกแผนการศึกษา)    ๖  หนวยกิต 
 ๔) กลุมวิชาสหกิจศึกษา (แยกตามแผนการศึกษา)   ๗  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและ 
 ภูมิสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๑ ขอ ๕ รูปแบบของหลักสูตร ขอ ๕.๕ ขอใหเพิ่มเติมการระบุเปนหลักสูตร 
    ของสถาบันโดยเฉพาะ 
  ๑.๒  ขอใหตรวจสอบการใชคําวา “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ใหถูกตอง 
    ทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๓  ขอใหพิจารณาทบทวนปรัชญา โดยขอใหนําคําอธิบายยายไปไวหมวดที่ ๑  
    ขอ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๔  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
    ขอใหพิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิต ในประเด็นการรับนิสิตภาคปกตินอยกวา 
    นิสิตภาคพิเศษ 
  ๑.๕  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
    ขอใหใสจํานวนนิสิตคงคางตามจริง 
  ๑.๖  ในหมวดที่ ๓ ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ใหอธิบาย 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในลักษณะรวมผลิตระหวาง 
    สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต 
    พรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ 
    ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงาน 
    ในอนาคต ตั้งแตการรวมสรางหลักสูตร (Co-Creation) การมีสวนรวมใน 
    กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
    (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
  ๑.๖  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕  
    ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบผลลัพธ 
    การเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี)  
    อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 
  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ขอ ๗ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ใหระบุการพัฒนาในปที่ ๑ ดวย 
    เนื่องจากเปนหลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ  
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๘  ขอใหตรวจสอบแกไขการใสหัวตาราง การพิมพ คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
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 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที ่http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๒.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร  
  ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การติดตอสื่อสาร ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ดวยเหตุการรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหนิสิต 
ไมสามารถไปฝกสหกิจศึกษาได รวมถึงนิสิตตางชาติไมสามารถเดินทางกลับมาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติได 
  ในเลม มคอ.๒ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร  
ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดระบุใหนิสิตสามารถลงเรียนรายวิชาทดแทนการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในขอ ๔ องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม แตไมไดระบุ 
เงือ่นไขดังกลาวไวในโครงสรางหลักสูตร จึงขอเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  
โดยอนุโลมใหเรียนรายวิชาแทนสหกิจศึกษานั้น ใหนิสิตลงทะเบียนในวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุมวิชา 
นั้น ๆ จํานวน ๖ หนวยกิต ไวในโครงสรางหลักสูตร 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร  
  ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ขอใหเพิ่มขอมูลการปรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติเพื่อเปนการสรางเสริม 
  ประสบการณการทํางานทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๒.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
 ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ดวยเหตุการรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหนิสิต 
ไมสามารถไปฝกสหกิจศึกษาได รวมถึงนิสิตตางชาติไมสามารถเดินทางกลับมาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติได 
  ในเลม มคอ.๒ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดระบุใหนิสิตสามารถลงเรียนรายวิชาทดแทนการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในขอ ๔ องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม แตไมไดระบุ 
เงื่อนไขดังกลาวไวในโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
ฉบับป ๒๕๕๙ จึงขอเพิ่มรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ขอเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยอนุโลมใหเรียน 
รายวิชาแทนสหกิจศึกษานั้น ใหนิสิตลงทะเบียนในวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุมวิชานั้น ๆ จํานวน  
๖ หนวยกิต ไวในโครงสรางหลักสูตร 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ดังนี้ 
   ๙๖๐๓๐๓๕๙ International Trade (การคาระหวางประเทศ)  ๓(๓-๐-๖) 
   Various trade topics including risk management services, multilateral  
versus bilateral trade, types and uses of bills of exchange, methods of promoting trade, and  
financial services from banks and from other types of organizations 
   ประเด็นที่ครอบคลุมดานการคา การจัดการความเสี่ยง นิติกรรมสัญญา  
ตั๋วแลกเงิน วิธีการทางการคา และการใหบริการทางเงินจากสถาบันการเงิน และองคกรตาง ๆ 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
  ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ขอใหเพิ่มขอมูลการปรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติเพื่อเปนการสรางเสริม 
  ประสบการณการทํางานทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
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 ๓. ขอใหเพิ่มแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  
  Mapping) ของรายวิชา  
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
 และการทองเที่ยวนานาชาติ ฉบบัป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการบริการและการทองเที่ยวนานาชาติ ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ดวยเหตุการรระบาดของโรค  
COVID-19 ทําใหนิสิตไมสามารถไปฝกสหกิจศึกษาได รวมถึงนิสิตตางชาติไมสามารถเดินทางกลับมาศึกษาที่ 
วิทยาลัยนานาฃาติได 
  ในเลม มคอ.๒ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
การทองเที่ยวนานาชาติ ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดระบุใหนิสิตสามารถลงเรียน 
รายวชิาทดแทนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในขอ ๔ องคประกอบเก่ียวกับประสบการณ 
ภาคสนาม แตไมไดระบุเง่ือนไขดังกลาวไวในโครงสรางหลักสูตร จึงกําหนดใหการอนุโลมใหเรียนรายวิชาแทน 
สหกิจศึกษา เปนวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต ไวในโครงสรางหลักสูตร 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทองเที่ยวนานาชาต ิฉบับป ๒๕๕๙  
 วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
  และการทองเที่ยวนานาชาต ิฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ขอใหเพิ่มขอมูลการปรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติเพื่อเปนการสรางเสริม 
  ประสบการณการทํางานทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๒.๔ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ดวยเหตุการรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหนิสิตไมสามารถ 
ไปฝกสหกิจศึกษาได รวมถึงนิสิตตางชาติไมสามารถเดินทางกลับมาศึกษาที่วิทยาลัยนานาฃาติได 
  ในเลม มคอ.๒ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙  
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดระบุใหนิสิตสามารถลงเรียนรายวิชาทดแทนการลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาสหกิจศึกษาไวในขอ ๔ องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม แตไมไดระบุเงื่อนไขดังกลาวไว 
ในโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ จึงขอเพิ่ม 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ขอเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยกําหนดใหการ 
อนุโลมใหเรียนรายวิชาแทนสหกิจศึกษานั้น ใหนิสิตลงทะเบียนในวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุมวิชานั้น ๆ  
จํานวน ๖ หนวยกิต ไวในโครงสรางหลักสูตร 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ดังนี้ 
   ๙๖๐๓๑๖๕๙ Entrepreneurship ๓(๓-๐-๖) 
      ความเปนผูประกอบการ 
   ความหมายและแนวคิดผูประกอบการ หนาที่ของผูประกอบการ ลักษณะของ 
ผูประกอบการ การพัฒนาความเปนผูประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูประกอบการ การประเมินจุดแข็ง  
จุดออน โอกาส อุปสรรค ทักษะและทรัพยากรที่จําเปนของผูประกอบการ การพัฒนาความคิดสรางสรรคของ 
ผูประกอบการ ปญหาของผูประกอบการ การจัดทําแผนธุรกิจผูประกอบการ การประเมินความเปนไปไดของ 
ผูประกอบการ 
   Definition and concept of entrepreneur; functions of entrepreneur;  
characteristics of entrepreneur; entrepreneurship development; analysis of strengths,  
weaknesses, opportunities, threats, skill and important resources of entrepreneur; attitudes  
and motivation of entrepreneur; creative development of entrepreneur; business plan of  
entrepreneur; the feasibility study of entrepreneur  
   ๙๖๐๓๐๓๕๙ International Trade  ๓(๓-๐-๖) 
      การคาระหวางประเทศ  
   ประเด็นที่ครอบคลุมดานการคา การจดัการความเสี่ยง นิติกรรมสัญญา  
ตั๋วแลกเงิน วิธีการทางการคา และการใหบริการทางเงินจากสถาบันการเงิน และองคกรตาง ๆ 
   Various trade topics including risk management services, multilateral  
versus bilateral trade, types and uses of bills of exchange, methods of promoting trade, and  
financial services from banks and from other types of organizations 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ขอใหเพิ่มขอมูลการปรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติเพื่อเปนการสรางเสริม 
  ประสบการณการทํางานทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 ๓. ขอใหเพิ่มแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  
  Mapping) ของรายวิชา  
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๗ จาก ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน  
เปน ดร.กองกิดาการ สกุลศิลปากร เนื่องจาก ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน ลาปวย ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๕๙ 
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ในลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ชมแสง เปน อาจารยดวงกมล ตองตาสี เนื่องจาก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ชมแสง ถูกยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเปลี่ยนแปลงผลงานวิชาการใหเปนปจจุบันและมีผลงานวิชาการตรงตามเกณฑคุณสมบัติ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๕๙  
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๕๙  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๔.๑ ขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตร 
   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 วิทยาลัยนานาชาตมิีความประสงคที่จะขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ  
เห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและ 
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากจํานวนนิสิตปจจุบันในหลักสูตรมเีหลือเพียง ๑๓ คน และ 
วิทยาลัยนานาชาติ มีแผนดําเนินการเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
เพื่อการสื่อสาร ในอนาคต และจะปดหลักสูตรทันที่เมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมตอินุมัติการขอปด 
แบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 วิทยาลัยนานาชาติ จึงขออนุโลมปรบัลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร จาก ๕ คน เปน ๓ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย
ประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย
ประจําหลักสูตร 

ที่ขอปรับลด 
๑. นางสาวนาวินี รอดแกว ๑. นายชยานนทน ชูตานนท 
๒. นายชยานนทน ชูตานนท ๒. นางสาวสุธาสิน ีชยางกูร ณ อยุธยา 
๓. นายศุภรัตน คําภีระ ๓. Mr. Federico D’Orazio 
๔. นางสาวสุธาสิน ีชยางกูร ณ อยธุยา  
๕. Mr. Federico D’Orazio  

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 



- ๔๘ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจํา 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ 
  (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔.๒ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 

  ตามที่ไดมีสวนงานเสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับ 
ในปการศึกษา ๒๕๖๔ หลายหลักสูตรถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฝายวิชาการจึงมีความประสงค 
เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เพื่อใหจํานวนขอมูลการผลิต 
บัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่สภามหาวิทยาลัยไดเคยอนุมัติจํานวนแผนการรับนิสิตและจํานวนที่อนุมัติในเลม 
หลักสูตร (มคอ. ๒) ถูกบรรจุอยูในฉบับเดียวกัน  
  ฝายวิชาการจึงขอใหสวนงานตรวจสอบความถูกตองของแผนการผลิตบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ตามลิงค http://bit.ly/plan64-68 ทั้งนี้ หากสวนงานมีความ 
ประสงคขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ขอใหจัดทําเอกสารแบบฟอรมการขอปรับ 
แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใชวิธีการคิดตาม FTES ซึ่งสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่  
http://service.buu.ac.th/index.php/cid-manual-form/ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 

มติ ที่ประชุมมีมตขิอใหสวนงานตรวจสอบความถูกตองของแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
 ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ตามลิงค http://bit.ly/plan64-68 หากสวนงานมีความ 
 ประสงคขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ขอใหจัดทําเอกสารแบบฟอรม 
 การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใชวิธีการคิดตาม FTES ซึ่งสามารถ 
 ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี http://service.buu.ac.th/index.php/cid-manual-form/  
 โดยใหสงมายังฝายวิชาการภายในวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



- ๔๙ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 

     
    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 

    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


