
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๐. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา จันทรขางแรม  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๑. ดร.นันทรัตน บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๔. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๗. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๘. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๙. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๑. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี  กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยไพฑูรย ศรีนิล    คณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปศาสตร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยนงนุช ลวงพน   คณะสหเวชศาสตร 
 ๓. อาจารยศิริรัตน เกียรติกูลานุสรณ   คณะสหเวชศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอนันต เกื้อไข  คณะสหเวชศาสตร 
 ๕. ดร.สุรชาติ พุทธิษา     คณะสหเวชศาสตร 
 ๖. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๗. วาที่รอยตรี ดร.กิตติศักดิ์ ออนเอื้อน   คณะวิทยาศาสตรและ 
         สังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว 
 ๘. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๙. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรือ่งกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

 

 ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม 
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนาหลักสูตร 
และการสอน เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
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  
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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 ๘๕ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 โดยมีหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๓๓ หลักสูตร โดยแยกเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๒๕๕๙ ๒๑ ๕ ๑ 
๒๕๖๐ - - ๑ 
๒๕๖๑ ๑ ๑ - 
๒๕๖๒ ๓ - - 
รวม ๒๕ ๖ ๒ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ 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 
 ทั้งนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอยและ 
ครบถวนภายในวันศุกรที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลงัจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มคีุณสมบัติของทุกหลักสูตรผานเกณฑแลว มีดังนี้  
 ๑. คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒. คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๔. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๕. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๖. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๗. คณะสหเวชศาสตร 
 ๘. คณะสาธารณสุขศาสตร 



- ๖ - 
 

 ๙. คณะอัญมณี 
 ๑๐. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๑. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๒. คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๓. คณะแพทยศาสตร 
 ๑๔. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๕. วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๖. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด 
  (BUU MOOC) 

 

 ตามทีค่ณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในระบบเปด (BUU MOOC)  
ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 และพิจารณาเก่ียวกับการจัดทํา 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาและสื่อเพื่อการเรียนรูออนไลน 
ในระบบเปด มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU MOOC) ซึ่งจะมีการเสนอประกาศฉบับดังกลาวตามขั้นตอนของ 
มหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอรายวิชา MOOC มีแนวปฏิบตัทิี่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ฝายเลขานุการจึงไดจัดทํา Flowchart แสดงขั้นตอน สําหรับผูทีม่ีความประสงคจัดทํารายวิชา MOOC ดังนี ้
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จัดเตรียมเอกสารสําหรับเสนอขอจัดทํารายวิชา BUU MOOC ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
ดังนี้ 
01 BUU MOOC ประมวลรายวิชา 
02 BUU MOOC โครงสรางเนื้อหาและบทเนื้อหา (ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ) 
03 BUU MOOC ขอสอบ 
04 BUU_MOOC บทวิดิทัศน 

เสนอขอจัดทํารายวิชา BUU 
MOOC ผานสวนงาน 

มาที่กองบริการการศึกษา 

กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารและตอบรับการเสนอขอจําทํารายวิชา 
BUU MOOC ไปยังสวนงาน 

กองบริการการศึกษาประสานงานการรับรหัส
รายวิชาจากสํานักคอมพิวเตอร 

 

ผูรับผิดชอบรายวิชาเริ่มการผลิตสื่อ 

มีแกไข – กองบริการ
การศึกษาแจงกลับสวนงาน
และผูรับผิดชอบรายวิชา 

1 

2 

3 

4 

5 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ผูรับผิดชอบจัดการรายวิชา MOOC ในระบบ 
moocdev.buu.ac.th และนําสงรายวิชาผาน

ระบบ 

 

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบดานคุณภาพ
การผลิต และแจงผลใหผูรับผิดชอบทราบ 

 

เผยแพร และประชาสัมพันธการ 
ลงทะเบียนรายวิชา 

6 

7 

8 

กองบริการการศึกษาแจงผลการ
ตรวจสอบคุณภาพใหผูรับผิดชอบ
รายวิชาทราบ 

 

เผยแพร ชวงที่ 1 กําหนดสงภายใน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เผยแพร ชวงที่ 1 กําหนดสงภายใน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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 ๑.๖ นโยบายการทดสอบ O-NET 
 

 ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไดมีวาระการการประชุมเกี่ยวกับ 
 ๑. ศธ. ขอแจงนโยบายการทดสอบ O-NET 
 ๒. สทศ. ขอทราบแนวทางในสถานการณโควิด 
 ๓. การเทียบวุฒิ ม. ๖ ดวย GED ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของสถาบันและ 
  ขอมูลหลักสูตรในระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ 
  กับการทํางาน 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดทําระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อเปนแพลตฟอรมกลางที่รวบรวมขอมูลและ 
จัดเก็บผลการดําเนินงาน CWIE แบบครบวงจร (One Stop Service) ที่หนวยงานสามารถเขาไปใชประโยชน 
รวมกันได ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 สป.อว. ขอเรียนใหทราบวาในระบบฐานขอมูล CWIE จําเปนตองมีการบันทึกขอมูล 
พื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาและขอมูลหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ดังนั้น  
เพื่อใหการบันทึกขอมูลดังกลาวมีความถูกตองครบถวนและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE ทางเว็บไซต  
https://cwie.mua.go.th และดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. หากพบวาขอมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในระบบฐานขอมูล CWIE  
ไมถูกตอง และตองการแกไข/เพิ่มเติมขอมูล ขอใหแจงไปยังศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกส info@mhesi.go.th  
 ๒. หากพบวาขอมูลหลักสูตรในระบบฐานขอมูล CWIE ไมถูกตอง หรือยังไมมีขอมูล 
หลักสูตรในระบบฐานขอมูล ขอไดโปรดแจงแกไขหรือเพิ่มเตมิขอมูลดังกลาวตามแบบฟอรมที่สงมาดวย และ 
สงใหสํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cwie.mhesi@gmail.com  
 ๓. ทําการเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่แสดงรายละเอียดของแตละหลักสูตรเพื่อแสดงวา 
หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตร CWIE หรือไม 
 ทั้งนี้ ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่  
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถเขาสูระบบฐานขอมูล CWIE เนื่องจาก 
ไมมีสิทธิ์การใชงานระบบ หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดท่ี นายอาณัติ จั่นเผอืก  
โทรศัพท ๐-๒๐๓๙-๕๕๔๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cwie.mhesi@gmail.com 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝายวิชาการจัดอบรมการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE จํานวน ๒ รอบ  
  โดยแยกเปนรอบสําหรับผูบริหารสวนงาน และรอบสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ 
  แตละสวนงาน 
 ๒. ใหสวนงานสงรายชื่อผูที่จะรับผิดชอบการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE  
  ของสวนงาน มายังฝายวิชาการ เพื่อกําหนด Username และ Password ใหกับผูรับผิดชอบ 
  ของสวนงานตอไป 
 
 ๑.๘ โครงการ Share & Talk หัวขอ “BUU GE 64” 
 

 ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไดกําหนดจัดโครงการ Share & Talk  
หัวขอ “BUU GE 64” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ถายทอดสด 
ผานทาง Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับฟง 
การบรรยายมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหม ีSoft Skills ที่จําเปน 
สําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานในยุคปจจุบัน และการสงเสริม Hard Skills ซึ่งเปนทักษะเฉพาะในการทํางาน 
ของนิสิตใหมีความแข็งแกรงขึ้น เพื่อตอบโจทยความตองการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ 
ปจจุบัน 
 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเชิญรวมรับฟงการจัดเสวนาออนไลน  
Share & Talk หัวขอ “BUU GE 64” โดยไดรบัเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
 ๑. ดร.สชุาดา รัตนวาณิชยพันธ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
(ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาทักษะการใชชีวิตคุณภาพ) 
 ๒. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม ผูอํานวยการสถาบันภาษา (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก) 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
(ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต) 
 ทั้งนี้มี อาจารย ดร.อภิรักษ ชัยปญหา อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร ใหเกียรติเปนผูดําเนินรายการ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยี 
 อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐ 
ประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับปรุงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนิสิตปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นวาเปนรายวิชาที่มีความทันสมัยสามารถตอบโจทยการเรียนรูและการทํางาน 
ในโลกอนาคตของบัณฑิตได ตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcome)  
ตลอดทั้งจากการดําเนินการเปดหลักสูตรใหมในปการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดศึกษา 
ความตองการและความคาดหวังเพิ่มเติมจากสถานประกบอการที่จะเปนผูใชบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา พบวา  
มีความตองการทักษะดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานกับบริษัทขามชาติซึ่งเปดสาขาใน 
ประเทศไทย หรือการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลอง 
กับรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาว และปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรสองภาษา โดยปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรใหม) 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๒๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๔ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๘  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๖๖  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๕๗  หนวยกิต 
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  ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา    ๙  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพจิารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกต 
 และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกต 
  และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ  
  ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ ใหระบุแตอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ๑.๒  ใหพิจารณาทบทวนผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในหนา ๑๙ ใหสอดคลองกับผลลัพธ 
    การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO) ในหนา ๕๙-๖๐ 
  ๑.๓  ใหปรับขอความในหัวขอโครงสรางหลักสูตร หนา ๒๗ จาก “๒.๒) วิชาเอก” เปน  
    “๒.๒) วิชาเอก ไมนอยกวา” 
  ๑.๔ ใหตัดขอความ “(การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)” ในสารบัญ และหนา ๕๕ ออก 
  ๑.๕  ใหตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใชรูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๖  ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
    หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการดวย 
  ๑.๗  ปรับเอกสารแนบใหชัดเจน 
  ๑.๘  ใหเพิ่มเนื้อหาประเด็นสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร และจุดเดนของหลักสูตร 
    ในแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) 
  ๑.๙  ขอใหตรวจสอบแกไขการพิมพ 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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๔.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ และผลิตบัณฑิต 
มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการ 
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการรับรอง 
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๖๑  
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป รวมทั้งปจจุบันมีการ 
เปดกวางในการศึกษา ซึ่งมีสาขาการเรียนตอท่ีเลือกไดอยางหลากหลาย และตอบสนองวิสัยทัศนและพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยบูรพาในปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาว  
ทั้งนี้ ไดนําขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
กายภาพบําบดั หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปญหา 
สุขภาพท่ีเกิดขึ้นในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย และตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตในปจจุบัน 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๖ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๐ หนวยกิต 
 ๑) ความรูพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพหรือความรูพื้นฐานวิชาชีพ ๓๓  หนวยกิต 
 ๒) ความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด      ๖๓  หนวยกิต 
 ๓) ความรูดานระบบสุขภาพ ความรูดานการจัดการและ 
  การบริหารงานเบื้องตนของระบบการบริการกายภาพบําบัด     ๒  หนวยกิต 
 ๔) ความรูดานการวิจัยและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ   ๒  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖  หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบหลักสตูรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๑ ขอ ๕.๔ การรับเขาศึกษา ใหระบุเพิ่มเติมวา “นิสิตตางชาติสามารถสื่อสาร 
    ภาษาไทยไดด”ี 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๗ ใหปรับขอความเปน “หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร 
    หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ในปการศึกษา ๒๕๖๗” 
  ๑.๓  ใหพิจารณาทบทวนจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ๑.๔  ใหแกไขชื่อรายวิชา 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 อาจระบุเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ 
    สมัยใหม เปนตน รวมถึงการสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทาง 
    วิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๖  ใหตรวจสอบหนวยกิตในแผนการศึกษาใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร 
  ๑.๗  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะ 
    พิเศษที่นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการ 
    เรียนรูของหลักสูตร โดยใหระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนและแตกตาง 
    จากสถาบันอื่น ๆ 
  ๑.๘  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ขอ ๒ ใหระบุสาขาของ มคอ. ๑ ตามขอความ “มีรายละเอียดของหลักสูตร 
    ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ๑.๙  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอใหแกไขขอความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “๖. การทวนสอบผลลัพธ 
    การเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี)  
    อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 



- ๑๕ - 
 

  ๑.๑๐ การเขยีนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหเขียนเปนนามวลี (Noun Phrase)  
    และมีเนื้อหาที่สอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นตนอักษรแรก 
    ของคําอธิบายรายวิชาดวยตัวพิมพใหญ นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวน ชื่อเฉพาะ  
    และใชเครื่องหมายวรรคตอนระหวางวลีที่มเีนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธกัน  
    ถาเปนกลุมเนื้อหาเดียวกันใหคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุดกลุมเนื้อหานั้น 
    ใหคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบคําอธิบายรายวิชาโดยไมตองมีเครื่องหมาย 
    มหัพภาค (.) 
  ๑.๑๑ ใหพิจารณาทบทวนผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารยประจําหลักสูตร ในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หรือ  
    ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒)  

๑.๑๒ ใหตรวจสอบเอกสารแนบหมายเลข ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบ 
 หลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  
 ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐ ของรายวิชาทั้งหมด 
 ใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
 ดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ สวนรายวิชาทางปฏิบัติการใหมีดานที่ ๖ ทักษะพิสัย ดวย 

  ๑.๑๓ ขอใหตรวจสอบแกไข 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 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดมีการปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใชเกณฑสมรรถนะ 
ที่กําหนดจากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทยในป ๒๕๖๓ ผลการประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
ขอเสนอแนะและจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต บัณฑิต ศิษยเกา รวมทั้ง 
นิสิตปจจุบัน ยังนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตและนิสิต 
ปจจุบันมาประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและทันตอการพัฒนาทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิต 
ในปจจุบัน หลังจากนั้นหลักสูตรป ๒๕๖๕ นี้จะถูกกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพในขั้นตอนแรก  
กอนจะถูกประเมินจากกรรมการวิชาการของสภาเทคนิคการแพทยกอนนําไปใชจริงตอไป 
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 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๖ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๒ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๓๔  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๖๘  หนวยกิต 

  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๖๔  หนวยกิต 

  ๒.๒) วิชาเอกเลือก    ๔  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหพิจารณาทบทวนจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ๑.๒  ใหพิจารณาทบทวนปรับปรัชญาใหมีความกระชับ ชัดเจน 
  ๑.๓  ใหพิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใหนําผล 
    การประเมินหลักสูตรมาเชื่อมโยง 
  ๑.๔  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 
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  ๑.๕  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะ 
    พิเศษที่นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการ 
    เรียนรูของหลักสูตร โดยใหระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนและแตกตาง 
    จากสถาบันอื่น ๆ 
  ๑.๖  ใหพิจารณาทบทวนผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารยประจําหลักสูตร ในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หรือ  
    ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒)  
  ๑.๗  ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
    หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการใหครบถวน 
  ๑.๘  ผลงานวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑๐ ใหนําผลงานทางวิชาการภาษาไทยไวกอน 
    ผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
  ๑.๙  ใหตรวจสอบเอกสารแนบหมายเลข ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบ 
    หลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม 
    ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐ ของรายวิชาทั้งหมด 
    ใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
    ดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  
    สารสนเทศ สวนรายวิชาทางปฏิบัติการใหมีดานที่ ๖ ทักษะพิสัย ดวย 
  ๑.๑๐ ขอใหตรวจสอบแกไข การพิมพ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๐  
 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ  
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ขอเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอนันต  
เกื้อไข เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร โดยอาจารยมคีุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
และเกณฑสภาวิชาชีพ  
  อาจารยประจําหลักสูตร 
  ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ ๑๒ ดร.สุรชาติ พุทธิษา เพื่อใหสอดคลองกับ  
FTES และการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 
 ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรการกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา  
ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ในลําดับที่ ๑ จาก รองศาสตราจารย ดร.ธนิดา จุลวนชิยพงษ เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวีย อิงคเตชะ  
เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร.ธนิดา จุลวนชิยพงษ ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา ฉบับป ๒๕๕๙ และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา ฉบับป ๒๕๕๙ (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

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



- ๑๙ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา  
 ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา ฉบับป ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี ปลันธนภาคย โดยตัดออก เนื่องจาก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี ปลันธนภาคย เกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 



- ๒๐ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑๐ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภาศิริ บารเนท โดยตัดออก  
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภาศิริ บารเนท เกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๒๑ - 
 

๔.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกสเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๕ จาก อาจารยฐานันดร  
กัณฑะษา เปน ดร.พชร กิจจาเจริญชัย เนื่องจาก อาจารยฐานันดร กัณฑะษา ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะโลจิสติกส 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ โดยผลงานทางวิชาการตองไดรับ 
  การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง 
  ทางวิชาการ โดยเฉพาะอาจารยลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๔ เนื่องจากมีผลงานเพียง ๑ ชิ้น 
 ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ตีพิมพในวารสารใหระบุฐานขอมูลระดับชาติ  
  หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไวทายรายการดวย 
 ๓. ทีป่ระชุมใหนําเขาคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 



- ๒๒ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 

     
    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 

    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


