
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดทีี่ ๘ เมษายน 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. ดร.สราวุธ ศิริวงศ     กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๕. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๖. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ผูฃวยศาสตราจารย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา จันทรขางแรม  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๒. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๓. ผูฃวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๔. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
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 ๑๕. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๖. ดร.นันทรัตน บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

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

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๗. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี  กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๒. เภสัชกรหญิงณัฏฐินี ธีรกุลกิตติพงศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๓. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๓. ดร.ปาจรีย อับดุลลากาซิม    คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๔. อาจารยกฤษณะ อิ่มสวาสดิ์    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ฝอยทอง  คณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปศาสตร 
 ๖. อาจารยไพฑูรย ศรีนิล    คณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปศาสตร 
 ๗. ดร.ลัญจกร สัตยสงวน    คณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปศาสตร 
 ๘. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๙. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๑๐. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม 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 
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และการสอน เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
(สมอ. ๐๘) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานทีย่ังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไป 
อยางเรียบรอย ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่  
๓๐ เมษายน 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 ๕๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 โดยมีหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๓๘ หลักสูตร โดยแยกเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๒๕๕๙ ๒๔ ๗ ๑ 
๒๕๖๐ - - ๑ 
๒๕๖๑ ๑ ๑ - 
๒๕๖๒ ๓ - - 
รวม ๒๘ ๘ ๒ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
  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 ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หลงัจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มคีุณสมบัติของทุกหลักสูตรผานเกณฑแลว มีดังนี้  
 ๑. คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒. คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๔. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๕. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๖. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๗. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๘. คณะสหเวชศาสตร 
 ๙. คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๐. คณะอัญมณี 
 ๑๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๒. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๓. คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๔. คณะแพทยศาสตร 
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 ๑๕. วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๖. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถาบันและขอมูลหลักสูตรในระบบฐานขอมูล 
  สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทําระบบฐานขอมูล CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)  
เพื่อเปนแพลตฟอรมกลางที่รวบรวมขอมูลและจัดเก็บผลการดําเนินงาน CWIE แบบครบวงจร (One Stop  
Service) ที่หนวยงานสามารถเขาไปใชประโยชนรวมกันได ซึ่งระบบฐานขอมูลดังกลาวสํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เปนผูพัฒนาขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
Platform ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ Program ๒  
พัฒนากําลังคนรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก KR.๑ รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน 
การสอนตามแนวทางของ CWIE KR.๒ จํานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเขาโครงการ CWIE KR.๓ รอยละของ 
สถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเขาโครงการ CWIE  
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา และการบันทึก 
ขอมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาและขอมูลหลักสูตรทีส่ถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
มีความถูกตองครบถวนและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กองบริการการศึกษา จึงไดเชิญ 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและทีมงานมาชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถาบันและ 
ขอมูลหลักสูตรในระบบฐานขอมูล CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขอ ๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย ไดระบุวา “อาจารยตองมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง”  
ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดใหความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง 
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให 
หลักเกณฑดังกลาวเปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุม 
ผลงานที่คณาจารยไดนําความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน  
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สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาไทยกาวสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา 
ระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแตวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง  
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว 
 อยางไรก็ด ีสําหรับคณาจารยที่ไดเผยแพรและเตรียมเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไวแลว ก.พ.อ.  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลใหสามารถเสนอ 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
เปนระยะเวลา ๒ ป ตั้งแตวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

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  
ตั้งเปาผลสัมฤทธิ์ BUU MOOC จํานวน ๓๐ รายวชิา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงาน 

พัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหแกการพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ  
ในเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดยกองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการเพื่อสนองตอนโยบายที่จะ 
ผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. ติดตามความกาวหนาการจัดทํา BUU MOOC ครั้งที่ ๒ เปนการติดตาม 
ความกาวหนาการจัดทํา BUU MOOC สําหรับผูที่เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชา 
สําหรับการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (MOOC) ทั้งในรุนที่ รุนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และรุนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑-๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมไปถึงผูที่ยังไมไดเขารวมโครงการแตอยู 
ระหวางจัดทํารายวิชา BUU MOOC ก็สามารถเขารวมนําเสนอและสอบถามแนวทางการดําเนินงานไดดวย  
การติดตามในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผูเขารวม ดังนี้ 
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ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/

สํานัก/สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC 

(ทีมงาน)  
ของอาจารยเจาของรายวิชา 

๑ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร อาญา ๒ ผศ.ดร.รัขนี แตงออน 

๒ คณะโลจิสติกส กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
(International Trade Law) 

ดร.มัธยะ ยุวมิตร 

๓ คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานดวยภาษาจาวา (Java 
Programming Fundamentals) 

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแยม 

๔ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน
ชีวิตประจําวัน 

อ.เสกสรร พรมเกษา 

๕ คณะศึกษาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

ผศ.ดร.นคร ละลอกน้ํา 
ดร.วีระพันธ พานิชย 
ดร.ฐิติชัย รักบํารุง 

๖ คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

การประยุกตใช IoT ในดาน
การเกษตรเบื้องตน 

ผศ.ไพฑูรย ศรีนิล 
อ.ธนพล พุกเส็ง 

๗ คณะพยาบาลศาสตร วิจัยทางการพยาบาล รศ.ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร 

๘ คณะพยาบาลศาสตร การพยาบาลโดยใชชุมชนเปนฐาน อ.นิสากร ชีวะเกตุ 

๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร การตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) 

ดร.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร 
ดร.สุธาศิณี สุศิวะ 
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจําปา 
อ.ไพรินทร ทองภาพ 

๑๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร Executive Coaching  ดร.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร 
๑๑ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  (อยูระหวางดําเนินการเลือก

รายวิชา) 
ดร.พัชรี ทองอําไพ 

๑๒ คณะอัญมณี วิชาอัญมณีวิทยาเบื้องตน อ.ปริญญา ชินดุษฎีกุล 
๑๓ คณะสาธารณสุขศาสตร สถิติวิเคราะห...! ยาก ดร.วัลลภ ใจดี 

๑๔ สถาบันภาษา Academic English อ.ชญชภัค ตั้งอภิวุฒิ 
๑๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อ.เอกรัฐ คําเจริญ 

 
 ในการนี้ ฝายวิชาการไดสนับสนุนและผลักดันใหสวนงานและคณาจารยดําเนินการ 
จัดทําและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในระบบเปด (BUU MOOC) เปนระยะ ๆ  
เพื่อที่คณะอนุกรรมการและวิทยากรจะไดใหขอเสนอแนะและแกปญหารวมกัน โดยในวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผานมา คณะการจัดการและการทองเที่ยว ไดจัดอบรมการจัดทํารายวิชา BUU MOOC ใหกับ 
คณาจารยภายในสวนงานเพื่อเปนการกระตุนและแนะนํากระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจนใหกับ 
คณาจารยที่สนใจ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ ขอความรวมมือนําหลักสูตรดานทุจริตศึกษาของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใชใน 
  สถาบันอุดมศึกษา 
 

 ดวยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหนังสือถึง 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอความรวมมือใหมีการนําตานทุจริต (Anti-Corruption Education) ไปปรับใชใน 
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของการนําหลักสูตรดังกลาวไปปรับใชใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการดาน 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางตัวชี้วัดที่ ๑.๑ จํานวนของเด็กและ 
เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตรอยละ ๕๐ 
 ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
จึงขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
นําหลักสูตรดานทจุริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใชในการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
ของแตละแหง และขอความอนุเคราะหรายงานผลสัมฤทธิ์ของการนําหลักสูตรไปปรบัใชแก สป.อว. เพื่อรายงาน 
ตอสํานักงาน ป.ป.ช. ตอไป  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ 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. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ใหตัดผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลออก 
 ๓. ใหตรวจสอบเลขหนาผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในการประชุมทางวิชาการของ 
  อาจารยผสันต ธัมปราชญ และอาจารยรณกฤต เศรษฐดาลี เนื่องจากผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารยทั้งสองทานตางกัน แตระบุเลขหนาเหมือนกัน 
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๑.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๓ 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะแพทยศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับป ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ปรับแผนการเรียนชั้นปที่ ๒ จากเดิม “รายวิชา ๖๘๐๒๐๖๖๓ ระบบหัวใจและ 
หลอดเลือด ๑ เรียนในชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาตน” แกไขเปน “รายวิชา ๖๘๐๒๐๖๖๓ ระบบหัวใจและ 
หลอดเลือด ๑ เรียนในชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย” และจากเดิม “รายวิชา ๖๘๐๒๐๗๖๓ ระบบทางเดิน 
หายใจ ๑ เรียนในชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย” แกไขเปน “รายวิชา ๖๘๐๒๐๗๖๓ ระบบทางเดินหายใจ ๑  
เรียนในชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาตน” เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ๖๘๐๒๐๗๖๓  
ระบบทางเดินหายใจ ๑ มีเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยเฉพาะทางกายวิภาคในรางของ 
อาจารยใหญ เหมาะท่ีจะเรยีนรูระบบทางเดินหายใจกอนจะเขาสูระบบหัวใจและหลอดเลือดในรายวิชา  
๖๘๐๒๐๖๖๓ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ 
  ๒. ปรับแผนการเรียนชั้นปที่ ๓ จากเดิม “รายวิชา ๕๖๐๓๐๒๖๓ เวชศาสตร 
ครอบครัว ๑ เรียนในชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาตน” แกไขเปน “รายวิชา ๕๖๐๓๐๒๖๓ เวชศาสตรครอบครัว ๑  
เรียนในชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย” เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัว ๒ ซึ่งจัด 
การเรียนการสอนในชั้นปที่ ๔ เนื่องจากตองนําความรูทางดานเวชศาสตรครอบครัวมาใชตอยอดในรายวิชา  
๕๖๐๔๐๓๖๓ เวชศาสตรครอบครัว ๒ 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ืพ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๓  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบบัป ๒๕๖๓  
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารยประจําหลักสูตร 
๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะเภสัชศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑  จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศนันท วีระพล เปน รองศาสตราจารย ดร. 
       กัมปนาท หวลบุตตา เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศนันท วีระพล  
       ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
       เภสชัศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ลําดับที่ ๒  จาก ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ เปน อาจารยจาฏพัจน เหมพรรณไพเราะ  
       เนื่องจาก ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ ์ลาออก ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม  
       พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๓ - 
 

๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ฉบับป ๒๕๖๐ 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ฉบับป ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑  จาก ดร.ประจักษ น้ําประสานไทย เปน ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  
       แจงประจักษ  
  ลําดับที่ ๔  จาก อาจารยพรทิพย พันธุยุรา เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  
       หนูอิ่ม 
  ลําดับที่ ๖  จาก อาจารยรัตนา วิงวอน เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร  
       สุวรรณละออง 
  เนื่องจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง ๓ ทาน  
มีผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
องคประกอบที่ ๑ (การกํากบัมาตรฐาน) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
เพื่อใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ครบตามเกณฑที่กําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แหงชาติ (สกอ.) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ฉบับป ๒๕๖๐  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ฉบับป ๒๕๖๐  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๔ - 
 

๔.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต เปน  
ดร.อุไรวรรณ บัวตูม เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต ยายไปเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
อื่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล ฉบับป ๒๕๖๔ 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๕ - 
 

 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๓.๑ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จะนํามาใชใน 
ปการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อใหแผนการรับนิสิตในเลมหลักสูตรสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ฝายวิชาการไดทํา 
บันทึกขอความที่ อว ๘๑๐๐/ว๐๑๗๑๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การขอปรับแผนการผลิต 
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ไปยังสวนงาน เพื่อนําขอมูลแผนการผลิตบัณฑิตมาใสในเลมหลักสูตร มคอ.๒  
บัดนี้ ฝายวิชาการไดรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว จึงใครขอใหสวนงานตรวจสอบความถูกตองของแผนการผลิต 
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และแจงยืนยันความถูกตองของแผนการผลิตบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี ดังกลาว มายังฝายวิชาการภายในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หากพนกําหนดนี ้
ฝายวิชาการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 

มติ ที่ประชุมมีมตขิอใหสวนงานตรวจสอบความถูกตองของแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
 ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และแจงยืนยันความถูกตองของแผนการผลิตบัณฑิต  
 ระดับปริญญาตรี ดังกลาว มายังฝายวิชาการภายในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หากพนกําหนดนี้ฝายวิชาการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง 
 
 ๔.๓.๒ การขอยกเวนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต ๖๐๑๑๐๒๒๑  
  Mr. Steven J. Dollmann 
 

  ตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยนานาชาติ  
ไดรับการรับรองหลักสูตรโดย Department of Veterans Affairs สหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาแก 
ทหารผานศึกเพื่อเขาศึกษาตอ ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติไดรับนิสิต ๖๐๑๑๐๒๒๑ Mr. Steven J. Dollmann  
สัญชาติอเมริกัน (หนังสือเดินทางหมายเลข ๔๙๗๗๔๑๓๘๙) ซึ่งรับทุนดังกลาวและเขาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาต ิ 
ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  อนึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญกําหนดให นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๑ และนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปสุดทาย ตองสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ โดยไมมีขอกําหนดยกเวนการทดสอบสําหรับ Native  
English Speaker 
  อยางไรก็ตาม ในแนวปฏิบัติสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่องเกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ เพื่อเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุใหผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปน Native English Speaker ไมตองสอบวัดระดับ 
ภาษาอังกฤษ (ตามมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
รวมถึงไมตองสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Examination) 
  ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ มีมติเห็นชอบการขอยกเวน 
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเขาศึกษาและการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 



- ๑๖ - 
 

แกนิสิต ๖๐๑๑๐๒๒๑ Mr. Steven J. Dollmann ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอยกเวนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต ๖๐๑๑๐๒๒๑  
Mr. Steven J. Dollmann  

 

มติ ที่ประชุมมีมติใหถอนวาระ  
 
 ๔.๓.๓ รางประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
  ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐  
เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญกําหนดให นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๑ และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย  
ตองสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ โดยไมมีขอกําหนดยกเวนการทดสอบสําหรับ Native English  
Speaker 
  แตเนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ มีนิสิตเจาของภาษา (Native English Speakers)  
ซึ่งเปนผูถือสัญชาติในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางเชี่ยวชาญ 
ในฐานะเจาของภาษา หรือผูที่สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  อยางไรก็ตาม ในแนวปฏิบัติสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่องเกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ เพื่อเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุใหผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปน Native English Speaker ไมตองสอบวัดระดับ 
ภาษาอังกฤษ (ตามมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
รวมถึงไมตองสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Examination) 
  ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบาย 
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา (เพ่ิมเติม)  
เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสที่  
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ มมีติเห็นชอบรางประกาศฯ ดังกลาวและเสนอรางประกาศฯ  
ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) 

 

มติ ที่ประชุมมีมตเิห็นควรใหปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบายการยกระดับ 
 มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา ในภาพรวม  
 เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ 
 นิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล “ขอ ๗  
 ใหเก็บขอมูลผลการสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 กอนสําเร็จการศึกษา เปนเวลา ๔-๕ ปการศึกษา แลวนําผลการสอบวัดความรูและ 
 ทักษะภาษาอังกฤษมากําหนดเปนเกณฑมาตรฐานเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี”  



- ๑๗ - 
 

 โดยมอบใหผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษาและสถาบันภาษา 
 รวมดําเนินการ  
 
  ๔.๓.๔ ขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
   วิทยาเขตสระแกว 
 

 ตามทีค่ณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติอนุมัติการขอปด 
แบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวนั้น เนื่องจากมีจํานวนนิสิตคงคางในหลักสูตรลดลง ประกอบกับอาจารย 
ประจําหลักสูตร ๑ คน โอนยายสังกัด หลักสูตรจึงขอปรบัลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย 
ประจําหลักสูตร จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน และจะปดหลักสูตรสมบูรณ เมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย
ประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย
ประจําหลักสูตร 

หลังจากที่ขอปรับลด 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ ๑. ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา 
๒. ดร.นุชจรีย พุกกะมาน ๒. อาจารยอรณิชา บุตรพรหม 
๓. ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ 
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรษุา ศิริวริษกุล  
๕. อาจารยอรณิชา บุตรพรหม  

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจํา 
  หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๘ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (COVID-19) 
 

 เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง ในการนี้ 
ฝายวิชาการจึงขอใหสวนงานเตรียมความพรอมดานสถานที่และอุปกรณเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ สวนงานอาจกําหนดใหมีวิธีการจัดการในรูปแบบอื่น ๆ โดยให 
ปฏิบตัิตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝาระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๙ (มาตรการการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๑.๐๐  น. 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 


