
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน 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.สมคิด ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. อาจารยวริษา กันบัวลา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๖. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๗. รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท หวลบุตตา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดคีณะเภสัชศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญ หลอพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๐. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจสิติกส 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๓. ดร.ปทมา ศรีน้ําเงิน     (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
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 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๖. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๐. ดร.นันทรัตน บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๑. ดร.ปริญญา นาคปฐม    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๙. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๓. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๕. อาจารยสัณหไชญ เอื้อศิลป    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๓. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

 

 ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหนาทีแ่ทนสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม 
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 
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อยางเรียบรอย ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่  
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน  
โดยมหีลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสงใหมหาวิทยาลัย 
แกไข (E) จํานวน ๓๗ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 โดยมหีลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๕๕ หลักสูตร โดยแยกเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๓๓ ๑๑ ๓ ๔๗ 
๒๕๖๐ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๑ ๓ ๑ - ๔ 
๒๕๖๒ ๓ - - ๓ 
รวม ๓๙ ๑๒ ๔ ๕๕ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรที่มีการดําเนินการแบบชุดวิชา (Module) 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพามีแนวทางในการสนับสนุนใหหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
มีการดําเนินการและจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานวิชาการของ 
สภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา แพลตฟอรม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ โปรแกรม ๑ ระบบพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับสากล  
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มีเปาหมายเพื่อสงเสริมศักยภาพผูเรียนและแรงงาน KR.1 จํานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)  
ที่ไดรับการรับรองสมรรถนะ 
 ทั้งนี ้การพัฒนาหลักสูตรที่มจีัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) จะสามารถ 
นํามาใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) และสะสมหนวยกิตในระบบธนาคาร 
หนวยกิต (Credit bank) ได ฝายวิชาการจึงไดรวบรวมตัวอยางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ Module  
ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตรดําเนินการใหสอดคลองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ 
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ สรุปการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CWIE 
 

 ตามที่สํานกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 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 ขอไดโปรดแจงแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวตามแบบฟอรมที่สงมาดวย และ 
สงใหสํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cwie.mhesi@gmail.com  
 ๓. ทําการเพิ่มเติมขอมูลในสวนทีแ่สดงรายละเอียดของแตละหลักสูตรเพื่อแสดงวา 
หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตร CWIE หรือไม 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลยับูรพาไดบันทึกขอมูลไปแลว จํานวน ๓๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร  
CWIE จํานวน ๓๐ หลักสูตร  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ 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 กองบริการการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสราง 
รายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. สํารวจรายวิชา BUU MOOC ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จเพื่อประเมินสื่อสําหรับ 
เผยแพร ชวงที่ ๑ (๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เปนการติดตามความกาวหนาการจัดทํา BUU MOOC  
ที่แลวเสร็จและสามารถเผยแพรไดในชวงที่ ๑ โดยมีสวนงานแจงขอมูลจากการสํารวจ ดังนี ้
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/

สํานัก/สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC การดําเนินการ 

๑ คณะเภสัชศาสตร สถิติสําหรับนสิิตเภสัชศาสตร 
โดย ภก.รศ.ดร. ฐิตินันทน เอ้ืออํานวย 

สามารถสงรายวิชาเพื่อเผยแพร 
ไดตามกําหนด ชวงที่ ๑  
(๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๒ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร การประยุกตใช IoT ในดาน
การเกษตรเบื้องตน 
โดย ผศ.ไพฑูรย ศรีนิล 

ยังดําเนนิการไมแลวเสร็จ และ 
ขอสงรายวิชาในชวงตอไป 

๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
โดย อ.เอกรัฐ คําเจริญ 

ยังดําเนนิการไมแลวเสร็จ และ 
ขอสงรายวิชาในชวงตอไป 

๔ คณะวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา 
โดย อ.ฉัตรกมล สิวหนอย 

ยังดําเนนิการไมแลวเสร็จ และ 
ขอสงรายวิชาในชวงตอไป 

๕ คณะแพทยศาสตร สุขภาพและการเดินทางการทองเที่ยว 
โดย อ.นพ.วรพจน ทรัพยศิริสวสัดิ์ 
และ อ.พญ.พลอย ลักขณะวิสิฏฐ 

ยังดําเนนิการไมแลวเสร็จ และ 
ขอสงรายวิชาในชวงตอไป 
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 ๒. รายวิชา BUU MOOC ที่ไดแจงขอเสนอการผลิตรายวิชา BUU MOOC 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/

สํานัก/สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC วันที่แจงขอผลิตรายวิชา 

๑ ศึกษาศาสตร การใชเทคโนโลยีดิจิทลัสําหรับการ
เรียนการสอนออนไลน 
ดร.ดํารัส  ออนเฉวียง 

๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานดวยภาษาจาวา 
โดย ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแยม 

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

การออกแบบแบรนด 
โดย อ.กมลชนก  เศรษบุตร 

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
โดย อ.เอกรัฐ คําเจริญ และคณะ 

๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 สําหรับคณาจารยที่อยูระหวางการดําเนินการผลิตรายวิชา BUU MOOC แตยังไมไดแจง 
ขอเสนอการผลิตรายวิชา BUU MOOC ขอใหดําเนินการแจงมายังกองบริการการศึกษา โดยสามารถดาวนโหลด 
เอกสาร และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดที่ http://service.buu.ac.th/index.php/buu-mooc-forms/ 
 ในการนี้ ฝายวิชาการไดสนับสนุนและผลักดันใหสวนงานและคณาจารยดําเนินการ 
จัดทําและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในระบบเปด (BUU MOOC) เปนระยะ ๆ  
โดยในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ กองบริการการศึกษาจะดําเนินการจัดโครงการอบรมทบทวน 
แนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู THAI MOOC ในรูปแบบออนไลน เพื่อเปนการทบทวน 
กระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจนใหกับคณาจารยที่สนใจ โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตรจารย ดร.สุรพล  
บุญลือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งสามารถ 
เขารวมการอบรมไดท่ีลิงค https://meet.google.com/ewi-tsqo-nwv 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ ความคืบหนา TCAS 65 
 

 ดวยประธานคณะกรรมการดําเนินงาน TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๔ (รองศาสตราจารย  
ดร.ชูศักดิ ์ลิ่มสกุล) ไดกําหนดใหมีการประชุมหารือวาระเรงดวน เรื่องการยกเลิกรูปแบบเกณฑ Admission 2  
ที่ใชผลคะแนน O-NET เปนเกณฑการคัดเลือกฯ จึงไดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน TCAS รวมกับ  
คณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส Zoom  
Meeting เสนอวาระเพ่ือพิจารณา ยกเลิก Admission 2 เหลือ ๔ รูปแบบ (Portfolio, Quota, Admission  
และ Direct Admission) และ ๔ รอบการสมัคร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๑.๑ การกําหนดเกณฑในการประเมินหลักสูตร CWIE 
 

  ตามทีม่หาวิทยาลัยบูรพาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา Platform 1  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ Program 2 พัฒนากําลังคน 
รองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสรางกําลังคนระดับสูงจาก 
ความตองการของระบบเศรษฐกจิในพื้นที่ KR.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
ของ CWIE KR.2 จํานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเขาโครงการ CWIE KR.3 รอยละของสถานประกอบการ 
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกท่ีรับนิสิตเขาโครงการ CWIE ฝายวิชาการจึงจัดทํา “(ราง) หลักเกณฑในการพิจารณา 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE: Cooperative and Work Integrated Education  
Program” เพื่อดําเนินการตอไป  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการกําหนดเกณฑในการประเมินหลักสูตร CWIE  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหแตละสวนงานนําเกณฑในการประเมินหลักสูตร CWIE กลับไปพิจารณาและ 
  แจงขอเสนอแนะหรือการปรับแกไขมายังฝายวิชาการภายในวันจันทรที่ ๒๑ มิถุนายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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 ๔.๑.๒ พิจารณาการเปนสหวิทยาการของหลักสูตรในสังกัดคณะโลจิสติกส 
 

  ดวยคณะโลจสิติกส เปนคณะที่จะตองจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาโลจสิติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยตามประกาศ 
ฉบับดังกลาวมีเอกสารแนบทายประกาศ วาดวย “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาโลจสิติกส” ในขอ ๓  
เกี่ยวกับลักษณะของสาขา ระบุไวดังนี้ “โลจสิติกส เปนสาขาวิชาที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเปนการ 
บูรณาการคณะระหวางสาขาวชิาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง”  
  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๔ วรรค ๔ ระบุไวดังนี ้“อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร หมายถึง อาจารยประจํา 
หลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุม 
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรตองอยูประจําหลักสูตรนัน้ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสตูรในเวลาเดียวกันไมได  
ยกเวน พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลกัสูตร และอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน” 
  จากประกาศกระทรวงศึกษาธกิารที่อางถึงขางตน ทําใหหลกัสูตรโลจสิติกส สามารถให 
อาจารยประจําคนหนึ่งสามารถรับผิดชอบหลักสูตรไดจํานวน ๒ หลักสูตร แตทั้งนี้ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่วา  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน 
  ดังนั้นอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรของหลักสูตรสาขาวชิาตาง ๆ ในคณะโลจิสติกส   
จึงปรากฏวา มีอาจารยสวนหนึ่งมีรายชื่อเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรมากกวา ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิา สาขาวชิา 
ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน เราธนชลกลุ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส
และโซอุปทาน หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาจารยพชร กิจจาเจริญชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (๕ ป) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมโซอุปทาน 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อาจารยเสาวนิตย เลขวัต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกสและ
โซอุปทาน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมโซอุปทาน 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  คําอธิบายเพิ่มเติม 
  หลักสูตรในคณะโลจิสติกสทั้งหมดเปนสหวิทยาการ โลจิสติกสเปนศาสตรที่มีลักษณะ 
เปนสหวิทยาการ กลาวคือ เกี่ยวเนื่องกับทั้งการบริหารจัดการการขนสง การเคลื่อนยายคนและสิ่งของ ใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายวิชาที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ และสาขาวิชา 



- ๑๐ - 
 

วิศวกรรมโซอุปทาน เกี่ยวเนื่องกัน อาทิเชน การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา การขนสงและการกระจาย 
สินคา การจัดการทาเรือ ปฏิบัติการทาเรือ การวิจัยดําเนินงาน (Operations Research) เปนตน 
  รายวิชาที่มีความเก่ียวของกัน เชน  
  ๙๑๕๓๐๙๖๓ การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา  
    Inventory and Warehouse Management  
  ๙๑๕๓๐๘๕๙ การขนสงและการกระจายสินคา  
    Freight Transport and Distribution 
  ๙๑๓๓๐๗๕๙ การจัดการทาเรือ  
    Port Management 
  ๙๑๓๔๐๘๕๙ ปฏิบัติการทาเรือ  
    Port Operation 
  ๙๒๑๓๐๑๕๙ การจัดการและการจัดเก็บสินคาในระดับปฏิบัติการ ๑ 
    Cargo Handling and stowage at the Operation Level I  
  ๙๒๑๓๐๒๕๙ การจัดการและการจัดเก็บสินคาในระดับปฏิบัติการ ๒ 
    Cargo Handling and stowage at the Operation Level II  
  ๙๒๒๕๐๑๕๙ การจัดการและการจัดเก็บสินคาในระดับบริหาร ๑  
    Cargo Handling and stowage at the Management Level I  
  ๙๒๒๕๐๒๕๙ การจัดการและการจัดเก็บสินคาในระดับบริหาร ๒  
    Cargo Handling and stowage at the Management Level II 
 
  คณะโลจสิติกส จึงมีความประสงคขอใหมหาวิทยาลัยไดชี้แจงไปยัง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหทราบรายละเอียดดังกลาว และปลดล็อก 
ใหมหาวิทยาลัยสามารถบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
(CHE Curriculum Online: CHECO) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปนสหวิทยาการของหลักสูตรในสังกัดคณะโลจิสติกส 
  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
    โซอุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซอุปทาน  
    หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
    โซอุปทาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหคณะโลจิสติกสปรับเนื้อหาการขอพิจารณาการเปนสหวิทยาการของหลักสูตรในสังกัด 
  คณะโลจิสติกส โดยอธิบายใหเห็นถึงความเปนสหวิทยาการของหลักสูตรใหชัดเจน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๐.๒๐  น. 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


