
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม 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. ดร.ณัฎฐกานต พฤกษสรนันทน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนศักดิ์ ยะคําปอ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญ หลอพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๑. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๒. อาจารยเบญจภรณ จันทรกองกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรฐั ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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 ๑๕. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียาวดี ผลเอนก  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. ดร.เกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๔. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๙. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๒. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผูลาประชุม 
 ๑. เภสัชกรหญิงณัฏฐินี ธีรกุลกิตติพงศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๒. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอนันต เกื้อไข  คณะสหเวชศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร ชางกลึงเหมาะ คณะสหเวชศาสตร 
 ๔. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๖. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๗. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๘. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน 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 เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
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วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
(สมอ. ๐๘) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมตัิจากคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไป 
อยางเรียบรอย ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่  
๒๘ พฤษภาคม 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 ๖๔ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 โดยมีหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๔๕ หลักสูตร โดยแยกเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๒๕๕๙ ๒๗ ๑๐ ๒ 
๒๕๖๐ - - ๑ 
๒๕๖๑ ๑ ๑ - 
๒๕๖๒ ๓ - - 
รวม ๓๑ ๑๑ ๓ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพือ่ทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 
หลักสตูรในระบบ 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 ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลงัจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสตูรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีคุณสมบัติของหลักสูตรยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 
 ๑. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๒. คณะดนตรีและการแสดง 
 ๓. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๕. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๖. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๗. คณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๘. คณะศึกษาศาสตร 
 ๙. คณะโลจิสติกส 
 ๑๐. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
 ๑๑. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในกรณี 
  อาจารยเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 

 ตามที่ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมอีาจารยเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุ 
การปฏิบัติงานจํานวนหลายทาน ในการนี้ ฝายวิชาการจึงขอใหหลักสตูรที่มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้  
ดําเนินการจัดทําการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘)  
มายังฝายวิชาการ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของเอกชนญี่ปุนที่ลงทุนในไทยในชวงครึ่งหลัง 
  ของป ๒๕๖๓ โดยองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน 
 

 ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดรับรายงานผล 
การสํารวจความเห็นของเอกชนญี่ปุนที่ลงทุนในไทยในชวงครึ่งหลังของป ๒๕๖๓ โดยองคการสงเสริมการคา 
ตางประเทศของญี่ปุนจากกระทรวงการตางประเทศ จากผลสํารวจมีการขาดแคลนดานทรัพยากรมนุษยของ 
เอกชนญี่ปุนในไทย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะสาขาดานวิศวกรและบุคลากรดานการวิจัยและ 
พฒันา (R&D) เอกชนญี่ปุนจึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานทุนมนุษย ในการยกระดับการศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา การสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝกทักษะภายนอกและภายในบริษัท  
รวมถึงการสนับสนุนการฝกวิชาชีพในขณะกําลังศึกษา 
 ในการนี้ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดจัดสงรายงานผลการสํารวจความเห็นของ 
เอกชนญี่ปุนที่ลงทุนในไทยในชวงครี่งหลังของป ๒๕๖๓ โดยองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน  
เพื่อพิจารณาดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเอกชนญี่ปุนที่ลงทุนในไทย 
ในอนาคตตอไป  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ 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 
ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับหลักสูตร ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต บัณฑิต ศิษยเกา รวมทั้ง 
นิสิตปจจุบันมาประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความทันสมัยและ 
ทันตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงตอ 
ความตองการของผูใชบัณฑิตในปจจุบัน เชน ผูใชบัณฑิตเสนอใหเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคโดยใช 
เทคนิคทางชีวโมเลกุล บัณฑิตเสนอใหมีการเตรียมความพรอมนิสิตกอนฝกงานในโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน และ 
นิสิตปจจุบันเสนอใหมีการจัดลําดับการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีเนื้อหาใหสอดคลองตอเนื่องกัน รวมถึง 
ลดความซ้ําซอนของเนื้อหาแตละรายวิชา เปนตน หลังจากนั้นหลักสูตรป ๒๕๖๕ นี้จะถูกกลั่นกรองจาก 
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพในขั้นตอนแรก กอนจะถูกประเมินจากกรรมการวิชาการของสภาเทคนิคการแพทย 
กอนนําไปใชจริงตอไป 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๓๘ 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 ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๖๐๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให 
  ตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง 
 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 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป ๒๕๖๒ 
 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว 

 

  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต 
สระแกว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๓  
จาก ดร.สุธาศิณี สุศิวะ เปน ดร.นนท สหายา เนื่องจาก ดร.สุธาศิณี สุศิวะ ยังคงเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก อยู 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.อัจจิมา ศุภจริยาวัตร 
  ลําดับที่ ๓ ดร.นนท สหายา 
  ลําดับที่ ๔ ดร.รชฏ จันทรนอย 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยวิไลลักษณ คําลอย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๓๖/ว ๐๐๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๓๖๐๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป ๒๕๖๒  
 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป ๒๕๖๒  
  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ  
วัฒนสินธุ เปน ดร.จันทนา เกิดบางแขม เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ วัฒนสนิธุ ยายไปเปนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แตผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ ยังคงเปน 
อาจารยประจําหลักสูตรนี้อยู 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.จันทนา เกิดบางแขม 
  ลําดับที่ ๒ รองศาสตราจารย ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนันท ชีวานนท 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีรัตน บุญเนตร 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๖๐๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๓.๑ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) 
 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในหมวด ๔ การบันทึกผลการเรียน ผลลัพธการเรียนรูและการเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิต  
ขอ ๑๗ การบันทึกหนวยกิตตามผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูของนิสิตในระบบคลังหนวยกิต  
ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) กรณีหนวยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ ใหบันทึกตามวิธีการประเมิน 
ผลลัพธการเรียนรู โดยไมใหระดับคะแนนตัวอักษรหรือแตมระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิดคะแนนผล 
การเรียน หรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (๒) กรณีหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาตาง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกขอตกลงรวมกัน ใหบันทึกผลการเรียนตามระดับคะแนน 
ตัวอักษรหรือแตมระดับคะแนนที่สอบไดและสามารถนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมได 
  (๓) กรณีไดรับหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงและ 
นําผลการเรียนไปเทียบโอนเพ่ือสะสมหนวยกิต ใหสถาบันอุดมศึกษาผูประเมินบันทึกผลการประเมินเปน 
ตัวอักษร และไมมีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  การบันทึกผลการเรียนใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
 

  ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการสะสม 
หนวยกิตในระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมต ิ
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ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตอไปนี้ สําหรับกรณีที่โอนหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
  CS หมายถึง หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ (Credits from  
        Standardized Test) 
  CE หมายถึง หนวยกิตจากการทดสอบเทียบโอนความรูหรือการ ทดสอบท่ีไมใช 
        การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 
  CT หมายถึง หนวยกิตจากการประเมินการศึกษาจากการอบรม ที่จัดขึ้นจาก 
        หนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training) 
  CP หมายถึง หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 
 

  ดังนั้น เพื่อใหรองรับกับการดําเนินการพัฒนาระบบ Credit Bank กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษาไดเสนอ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)  
ดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓.๒ จํานวนผูมารายงานตัวเปนนิสิต TCAS รอบ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ตามที่มหาวทิยาลยัไดดําเนนิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบรอยแลวนั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
ขอรายงานแผนผลิตบัณฑิต จํานวนผูสมัคร ผูผานการสัมภาษณ ผูยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส และผูมารายงานตัว 
เปนนิสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาจํานวนผูมารายงานตัวเปนนิสิต TCAS รอบ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบจํานวนผูมารายงานตัวเปนนิสิต TCAS รอบ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓.๓ แนวปฏิบัติในการแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสตูร และกรรมการวิพากษหลักสูตร 
 

  เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอย  
ฝายวิชาการจึงออกแนวปฏิบัติในการแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร และกรรมการวิพากษหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตองมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา ๕ คน  
ประกอบดวย 
      ๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน 
      ๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน 
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      ๑.๓ ผูแทนองคการวิชาชีพ อยางนอย ๑ คน (ถามี) 
      ๑.๔ เลขานุการ 
      ทั้งนี้ อาจแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญ  
เปนประธานกรรมการ 
  ๒. คําสั่งแตงตั้งกรรมการวิพากษหลักสูตร เปนผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปน 
บุคคลภายนอกและไมเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามขอ ๑ โดยตองมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา ๓ คน  
ประกอบดวย 
      ๒.๑ ผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนนักวิชาการ อยางนอย ๑ คน 
      ๒.๒ ผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญที่ประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  
อยางนอย ๑ คน 
      ๒.๓ เลขานุการ 
      ทั้งนี้ อาจแตงตั้งกรรมการทานใดทานหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
 

  หมายเหตุ:  
  ๑. กรรมการพัฒนาหลักสูตร และกรรมการวิพากษหลักสูตรตองเปนคนละชุดกัน 
  ๒. เลขานุการ ของกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการวิพากษหลักสูตรอาจเปน 
คนเดียวกันก็ได 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร และกรรมการวิพากษหลักสูตร 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร และกรรมการวิพากษหลักสูตร  
  โดยขอใหเพิ่มบทบาทหนาที่ของกรรมการแตละชุด และในการแตงตั้งขอใหแนบประวัต ิ
  ของผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓.๔ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและ 
  การกําหนดอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  (โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ดวยคณะสหเวชศาสตรมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร เปลี่ยนเปน หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร และชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) เปลี่ยนเปน ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนด 
อาหาร) โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ๑. รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวยกลุมรายวิชาโภชนาการ (๓๔ หนวยกิต) และ 
กลุมรายวิชาการกําหนดอาหาร (๓๑ หนวยกิต) (เอกสารแนบ ๑) 



- ๑๓ - 
 

  ๒. เพื่อใหชื่อปริญญามีความสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ๒๕๕๑ รหัสชื่อสายงาน  
๓-๖-๐๑๒ สายงานประเภทวชิาการ ชื่อสายงานโภชนาการ (เอกสารแนบ ๒) 
  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร เปดสอน 
หลายสถาบันการศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
  ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการชี้แจงหลักการและเหตุผลของ 
การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา แกนิสิตปจจุบันทุกชั้นปทราบ และไดรับการยินยอมจากนิสิตเปนที่เรียบรอย 
  ในการนี้ คณะสหเวชศาสตรมีความประสงคเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา ในวาระเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม ชื่อหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม 
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in 
Nutritional Therapy and Dietetics 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in 
Nutrition and Dietetics 

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science 
(Nutritional Therapy and Dietetics) 
อักษรยอภาษาไทย: วท.บ. (โภชนบําบัดและ 
การกําหนดอาหาร) 
อักษรยอภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutritional Therapy 
and Dietetics) 

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนาการและการกําหนดอาหาร) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science 
(Nutrition and Dietetics) 
อักษรยอภาษาไทย: วท.บ. (โภชนาการและ 
การกําหนดอาหาร) 
อักษรยอภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutrition and 
Dietetics) 

 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและ 
การกําหนดอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบําบัดและ 
  การกําหนดอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  (โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให 
  เพิ่มเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๔ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ตามทีม่หาวิทยาลัยจะมีการเปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลตอการจัดการเรียน 
การสอนในสถานที่ตั้ง ฝายวิชาการจึงขอหารือหัวหนาสวนงานเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (online) ในชวงแรกของการเปด 
  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ สวนอีกครึ่งหลังใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้ง (on-site) ทั้งนี้ใหพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ 
 ๒. เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทํางานเฉพาะกิจ 
  เพื่อบริหารสถานการณไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 
 ๕.๒ นโยบายดานวิชาการ 
 

 รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงนโยบาย 
ดานวิชาการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ดานการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูไปใชในการ 
ปฏิบัติงานไดจริง 
   ๑.๒ การจัดทําหลักสูตรแบบโมดูล หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือ 
การสรางทักษะใหมที่จําเปนในการทํางานใหสอดคลองกับความตองการ (Re Skill) การพัฒนาเพ่ือยกระดับ 
ทักษะเดิมใหดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up Skill) การเรียนรูทักษะใหมที่จําเปนและสอดคลองกับ 
ความตองการในอนาคต (New Skill) 
   ๑.๓ เทียบประสบการณ และสะสมหนวยกิต (Credit Bank) เพื่อสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  
   ๑.๔ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทําเปนหลักสูตร ๒ ปริญญา  
(double degree) หรือหลักสูตรรวม ๓ ปริญญา (triple degree)  
   ๑.๕ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
   ๑.๖ การจัดหลักสูตรรวมระหวางสวนงานเพื่อสรางความโดดเดนของหลักสูตร และ 
ลดความซ้ําซอนของหลักสูตร 
   ๑.๗ การจัดทําหลักสูตรออนไลนเต็มรูปแบบในอนาคต 
 
 



- ๑๕ - 
 

 ๒. ดานการบริหารหลักสูตร 
   ๒.๑ การจัดแผนการศึกษาใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน ๓ ป 
   ๒.๒ บริหารจัดการหลักสูตรใหบัณฑิตมีสมรรถนะตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   ๒.๓ การกํากับดแูลหลักสูตรใหทันสมัย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๕ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วนัอังคารที่ ๘ มิถุนายน 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 
 
 
 


