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วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร (มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘)  
  ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย 

 

 ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม (มคอ. ๒) 
หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอน เพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงใหสาํนักงานคณะกรรมการปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
(สมอ. ๐๘) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการ 
เปนไปอยางเรียบรอย ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่  
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๑๒๔ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๖๗ ๒๔ ๑๐ ๑๐๑ 
๒๕๖๐ - ๗ ๓ ๑๐ 
๒๕๖๑ ๔ ๒ - ๖ 
๒๕๖๒ ๔ - ๑ ๕ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
๒๕๖๔ ๑ - - ๑ 
รวม ๗๗ ๓๓ ๑๔ ๑๒๔ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการรับทราบ 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๒๐ หลักสูตร 
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๔๐ หลักสูตร 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” ที่รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร  
ป ๒๕๖๔ ไดยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ การสงขอมลูหลักสูตรใหกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

 ตามทีก่องทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ไดแจงใหสถานศึกษาทราบวาหลักสูตร/ 
สาขาวิชาที่จะใหกูยืมเงิน ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ตองผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชานั้น ตองเปนไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร และ 
ผานการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (ผานเกณฑ 
การกํากับมาตรฐานตามองคประกอบที่ ๑) ตามที่มหาวิทยาลัยไดรายงานผานระบบ CHE QA Online  
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน ฝายวิชาการจึงขอ 
แจงขั้นตอนการสงขอมูลหลักสูตรใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 ๑. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรสวนงานตองบันทึกขอมูลหลักสูตรลงในระบบ  
CHECO ภายใน ๗ วัน 
 ๒. มหาวิทยาลยั (กองบริการการศึกษา) ตรวจสอบขอมูล กอนสงขอมูลให สป.อว.  
รับทราบในระบบ CHECO 
 ๓. สป.อว. กลุมพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) พิจารณาความสอดคลองของ 
หลักสูตรในระบบ CHECO 
 ๔. สป.อว. กลุมรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.๑) รวบรวม 
ขอมูลหลักสูตรทีผ่านการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรในระบบ CHECO (สถานะ P) สงกองทุน กยศ. 
 ๕. กองทุน กยศ. ดําเนินการตามขั้นตอนของกองทุนฯ และประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ 
สามารถกูไดสงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 (รายละเอียดขั้นตอนตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ สรุปการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CWIE 
 

 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 จําเปนตองมีการบนัทึกขอมูล 
พื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาและขอมูลหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ดังนั้น  
เพื่อใหการบันทึกขอมูลดังกลาวมีความถูกตองครบถวนและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE ทางเว็บไซต  
https://cwie.mua.go.th และดําเนินการ ดังนี้ 
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 ๑. หากพบวาขอมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในระบบฐานขอมูล CWIE  
ไมถูกตอง และตองการแกไข/เพิ่มเติมขอมูล ขอใหแจงไปยังศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณีย 
อิเล็กทรอนกิส info@mhesi.go.th  
 ๒. หากพบวาขอมูลหลักสูตรในระบบฐานขอมูล CWIE ไมถูกตอง หรือยังไมมีขอมูล 
หลักสูตรในระบบฐานขอมูล ขอไดโปรดแจงแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวตามแบบฟอรมที่สงมาดวย และ 
สงใหสํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สป.อว. ทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส cwie.mhesi@gmail.com  
 ๓. ทําการเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่แสดงรายละเอียดของแตละหลักสูตรเพื่อแสดงวา 
หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตร CWIE หรือไม 
 ทั้งนี้ แตละสวนงานไดดําเนินการบันทึกขอมูลแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลักสูตรป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บนัทึกขอมูลจํานวน ๑๓๔ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๑ หลักสตูร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๑๒ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๑๐ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(สป.อว.) มีนโยบายผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาปรับทิศทางการเรียนการสอนเปนการจัดหลักสูตร CWIE  
เพื่อสรางบัณฑิตใหมีสมรรถนะพรอมสูโลกแหงการทํางานในโลกยุคใหม และมหาวทิยาลยับูรพาไดใหความสําคัญ  
กับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)  
โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้ 
 Platform 1: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากร 
คุณภาพ 
 Program 2 พัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคตะวันออก 
 KR.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE/EEC 
Model 
 KR.2 จํานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเขาโครงการ CWIE/EEC Model 
 KR.3 รอยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเขาโครงการ  
CWIE/EEC Model 
 ดังนั้น ฝายวิชาการจึงแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง CWIE ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาละ ๓ ทาน เพื่อใหบรรลุตาม 
ยุทธศาสตร และเตรียมความพรอมรองรับที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะเปนเจาภาพในการจัดงานวันสหกิจศึกษาและ 
การบูรณาการกับการทํางาน (CWIE Day) ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสาร 
แนบ 
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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 กองบริการการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสราง 
รายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. รายวิชาและสวนงานที่แจงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC เพิ่มเติม 
 

ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาทีจ่ัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

1 23 ก.ค. 64 คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป อ.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 

 

 ๒. กองบริการการศึกษา และสํานักคอมพิวเตอรจะจัดโครงการอบรมการใชระบบ  
BUU MOOC โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถใชระบบ BUU MOOC ในการเผยแพรรายวิชา และ 
เพื่อเสนอแนะและรับฟงปญหาเกี่ยวกับการใชระบบ BUU MOOC ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยผูที่สนใจสามารถเขารวมไดที่ Google Meet:  
https://meet.google.com/gcj-hmkm-igb 
 ๓. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มสีวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๙ สวนงาน และที่ยังไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๙ สวนงาน ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงาน/คณาจารยที่อยูระหวางการดําเนินการผลิตรายวิชา BUU MOOC แตยังไมไดแจงขอเสนอการผลิต 
รายวิชา BUU MOOC ขอใหดําเนินการแจงมายังกองบริการการศึกษาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด 
เอกสาร และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดที่ http://service.buu.ac.th/index.php/buu-mooc-forms/ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๘ สรุปรายช่ือหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA (Overall Verdict) ระดับ ๔ ขึ้นไป  
  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษา 
ระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหมวดที่ ๒ การจัดการศึกษา ขอ ๘ ระบุวา “มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการจัด 
หลักสูตรการศึกษาระบบคลังหนวยกิต ไดหลายแบบ ดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรเดิมที่ใชจัดการเรียนการสอนอยูแลว โดยปรับปรุงเพ่ิมระบบการเรียน 
การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตได นอกเหนือจากการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียนปกติ  
โดยหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษานํามาจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ตองมีผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในตามระบบเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network:  
AUN) เทากับหรือมากกวา ๔ หรือไดรับการรับรองมาตรฐานดานการศึกษาที่เปนที่ยอมรับระดับสากลไมต่ํากวา 
ในระดับด”ี นั้น  
 ในการนี้ ฝายวิชาการ จึงไดสรุปรายชื่อหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA (Overall Verdict) ระดับ ๔ ขึ้นไป  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ และหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานดานการศึกษาที่เปนที่ยอมรับระดับสากล 
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวฯ สามารถดําเนินการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตได (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
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วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
 (หลักสูตรสองภาษา) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรสองภาษา) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิสา ริมเจริญ เปน อาจารยประวิทย บุญม ี 
      เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิสา ริมเจริญ ยายไปเปน 
      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
      วิทยาการขอมูล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
      วิทยาการขอมูล  
  ลําดับที่ ๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐนนท ลีลาตระกูล เปน  
      อาจารยพลวัต ชอผูก เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐนนท  
      ลีลาตระกูล ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิทยาการขอมูล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยประวิทย บุญมี 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยพลวัต ชอผูก 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร 
  ลําดับที่ ๔ Mr. John Gatewood. Ham 
  ลําดับที่ ๕ ดร.สาวสุภาวด ีศรีคําดี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที ่พิเศษ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๗๓๐๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
 (หลักสูตรสองภาษา) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
  (หลักสูตรสองภาษา) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๗ นายประวิทย บุญมี โดยตัดออก เนื่องจากนายประวิทย  
บุญมี ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที ่พิเศษ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๗๓๐๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
  ฉบับป ๒๕๖๔  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๙ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


