
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม 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. อาจารยสิริกุล กวมทรัพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. อาจารยวริษา กันบัวลา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๗. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธญั เจริญศรีวิไลวัฒน (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๙. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๑๐. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๒. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๖. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๘. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๒๑. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒๒. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๓. ดร.นันทรัตน บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดคีณะอัญมณี 
 ๒๔. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๐. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๓๑. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๓๓. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๔. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๒. ดร.ฐิติชัย รักบํารุง     คณะศึกษาศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นคร ละลอกน้ํา  คณะศึกษาศาสตร 
 ๔. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๕. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน 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  
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มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการ 
เปนไปอยางเรียบรอย ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่  
๓๐ กรกฎาคม 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 ๓๖ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 โดยมีหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๗๓ หลักสูตร โดยแยกเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๔๖ ๑๓ ๔ ๖๓ 
๒๕๖๐ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๑ ๓ ๑ - ๔ 
๒๕๖๒ ๓ - ๑ ๔ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
รวม ๕๓ ๑๔ ๖ ๗๓ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

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

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ แนวปฏิบัติและแบบฟอรมการเสนอหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต 
 

 ตามที่การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีมตเิห็นชอบแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการเสนอหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต ดังนั้น  
เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
ฝายวิชาการจึงขอแจงแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการเสนอหลักสูตรระยะสั้นเพือ่สะสมในระบบคลังหนวยกิต  
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
  การทํางาน สหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามในสถานการณ 
  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ไดสงหนังสือ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝก 
ภาคสนามในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยคณะกรรมการ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความตอเนื่อง ไมกระทบตอนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติ 
ใหความเห็นชอบใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบจากการฝกงานหรือฝกภาคสนามเปนการ 
มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรืออาจมีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผานระบบออนไลน หรือจัด 
กระบวนวิชาทดแทน หรือวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรที่สามารถไดผลลัพธการเรียนรูเทียบเคียงกับที่หลักสูตร 
กําหนด โดยใหครอบคลุมการดําเนินการดังกลาวที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการไปกอนหนานี้ดวยแลว  
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีมติเปนอยางอ่ืน 
 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพาสอดคลองกับมติ กมอ.  
ดังกลาวขางตน ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดกําหนดรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
สหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ดังนี้ 
 ๑. การมอบหมายใหนิสิตจัดทําโครงงาน  
 ๒. การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผานระบบออนไลน 
 ๓. การจัดกระบวนวิชาเพื่อเรียนทดแทน 
 ๔. วิธีการอ่ืน ตามที่หลักสูตรเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ ทุกรูปแบบตองไดผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด 
 

 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาว ไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ แนวปฏิบัติในการเปดสอนและจัดหาอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ 
 

 ตามที่การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีมติมอบใหฝายวิชาการจัดทําแนวปฏิบัติในการเปดสอนรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่มเติม  
ซึ่งไดกําหนดภาระหนาที่ของสวนงานใหแตละสวนงานจัดการศึกษาที่เก่ียวของกับศาสตรนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให 
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เปนไปตามประกาศดังกลาว รวมทั้งเกณฑกํากับมาตรฐานและเกณฑคุณภาพ 
หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฝายวิชาการจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการเปดสอนและจัดหาอาจารยผูสอนในรายวิชา 
ตาง ๆ โดยใหแตละหลักสูตรจัดหาอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ หากรายวิชานั้น มีสวนงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาดังกลาว  
ควรจะประสานหัวหนาสวนงานนั้น ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการอาจารยผูสอน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ 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 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. ทําการเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่แสดงรายละเอียดของแตละหลักสูตรเพื่อแสดงวา 
หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตร CWIE หรือไม 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลยับูรพาไดบันทึกขอมูลแลว โดยแยกเปน 
 หลักสูตรป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บนัทึกขอมูลจํานวน ๑๒๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๕๓ หลักสตูร  
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 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๗ หลักสูตร และมหีลักสูตร CWIE จํานวน  
๕ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ 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 เรียบรอยแลว 
 

ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๑๔ พ.ค. ๖๔ คณะศึกษาศาสตร การใชเทคโนโลยีดิจิทลัสําหรับ
การเรยีนการสอนออนไลน 

ดร.ดํารัส  ออนเฉวียง 
อ.ดวงพร  ธรรมมะ 

๒ ๑๗ พ.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานดวยภาษาจาวา 

ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแยม 

๓ ๑๗ พ.ค. ๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

การออกแบบเบรนด อ.กมลชนก  เศรษฐบุตร 

๔ ๑๙ พ.ค. ๖๔ คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อ.เอกรัฐ คําเจรญิ 
อ.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช 
ผศ.นิรามัย  ฝางกระโทก 
ผศ.นรินทร  เจริญพันธ 
ผศ.ศิรลิักษณ  กมลวรรณสิทธิ ์
ผศ.ไกรยศ  แซลิม้ 

๕ ๑ มิ.ย. ๖๔ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใน
ชีวิตจริง 

อ.รพีพรรณ  คุณประยูรสวสัดิ ์
อ.ทศพร  อิฐงาม 
อ.ชญชภัค  ตั้งอภิวุฒ ิ
อ.ศุภฤทัย  อิฐงาม 
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ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๖ ๔ มิ.ย. ๖๔ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.สุพรรณิการ  กําลังหาญ 
อ.ณปนิธิ์  วินจิชีวิต 
อ.จูยิน  แซจาง 
อ.รพีพรรณ  คุณประยูรสวสัดิ ์

๗ ๗ มิ.ย. ๖๔ คณะอัญมณ ี อัญมณเีบื้องตน อ.ปริญญา  ชินดุษฎีกลุ 
๘ ๑๐ มิ.ย. ๖๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร การกําหนดกลยุทยและแนวโนม

การตลาดยุคดิจิทัล 
อ.สุธาศิณี  สศุิวะ 

๙ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน
ชีวิตประจําวัน 

อ.เสกสรร  พรมเกษา 

๑๐ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลยั 

อ.บุษบง  แซจิว 
อ.กรภัทร  พฤกษชัยกุล 
อ.ชญชภัค  ตั้งอภิวุฒ ิ

๑๑ ๖ ก.ค. ๖๔ คณะการจัดการและ 
การทองเที่ยว 

พื้นฐานดานทรัพยากรมนุษย ผศ.ดร.วรรณา  ลือกติินันท 
ผศ.ดร.กัญจนวลัย  นนทแกว 
รศ.ดร.พรรตัน  แสดงหาญ 
ผศ.ดร.วรรวิชะนี  ถนอมชาต ิ
อ.ณฤดี  พรหมสุวรรณ 

 
 จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มีสวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๘ สวนงาน และท่ียังไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๒๐ 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/ 
 ๒. รายวิชาที่พรอมสําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ลําดับ 
วันที่พรอม
ลงทะเบียน

เรียน 

สวนงาน (คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๑๓ ก.ค. ๖๔ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใน
ชีวิตจริง 

อ.รพีพรรณ  คุณประยูรสวสัดิ ์
อ.ทศพร  อิฐงาม 
อ.ชญชภัค  ตั้งอภิวุฒ ิ
อ.ศุภฤทัย  อิฐงาม 

๒ ๑๓ ก.ค. ๖๔ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.สุพรรณิการ  กําลังหาญ 
อ.ณปนิธิ์  วินิจชีวิต 
อ.จูยิน  แซจาง 
อ.รพีพรรณ  คุณประยูรสวสัดิ ์

๓ ๑๓ ก.ค. ๖๔ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลยั 

อ.บุษบง  แซจิว 
อ.กรภัทร  พฤกษชัยกุล 
อ.ชญชภัค  ตั้งอภิวุฒ ิ
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 ในการนี้ ฝายวิชาการขอเสนอตัวอยางรายวิชาที่ไดดําเนินการจัดทํา MOOC เรียบรอย 
และพรอมสําหรับลงทะเบียนเรียนในภาคตน ปการศึกษา 2564 ใหที่ประชุมทราบ คือ รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร โดย อ.สุพรรณิการ กําลังหาญ จากสถาบันภาษา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ โครงการ Teaching & Learning Expo และโครงการอบรม BUU Executive  
  Talk เรื่อง แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาในยุคพลิกโฉม 
  อุดมศึกษา 
 

 ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ Program 2 พัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจ 
ในพื้นท่ีภาคตะวันออก นั้น ฝายวิชาการจึงไดจัดโครงการ ดังนี ้
 ๑. โครงการ Teaching & Learning Expo โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ ครั้งท่ี ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวขอ “แนวทางการสราง 
ผูประกอบการในหองเรียน Class to Work (C2W)” เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. โดยม ีดร.ชินวธุ พิพัฒนภานุกูล  
ผูชวยอธิการบดีฝายอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  ๑.๒ ครั้งท่ี ๒ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวขอ “CWIE Sharing”  
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ ดังนี้ 
   ๑) อาจารยกมลวรรณ  รอดหริ่ง  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะการจัดการ 
และการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญัญารัตน  สงวนศรี  หัวหนาภาควิชา 
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๓) นายพัทธนัย  เสาะแสวง  ผูประสานงานสหกิจศึกษา คณะการจัดการและ 
การทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑.๓ ครั้งท่ี ๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวขอ “แนวทางของการพัฒนา 
หลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที่: มุมมองจากผูประกอบการ” เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู  
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก และ ประธานคณะทํางานประสานงาน 
ดานการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 ๒. โครงการอบรม BUU Executive Talk เรื่อง แนวทางการปรับการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยม ี
ศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์ วงษรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเปนวิทยากรบรรยาย 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๐ - 
 

 ๑.๑๐ แจงการจัดสอบ TCAS 65 
 

 ตามที่สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติเห็นชอบดังนี ้
 ๑. ยกเลิกการใชคะแนน O-NET เปนคุณสมบัติหรือเกณฑในการคัดเลือก โดยไมมีการ 
สอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน 
 ๒. การคัดเลือกมี ๔ รูปแบบ ๔ รอบ  
   รอบที่ ๑ Portfolio 
   รอบที่ ๒ Quota 
   รอบที่ ๓ Admission 
    โดยการปรับรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 เปนรูปแบบเดียว  
ใหติดตามรายละเอียดตอไป 
   รอบที่ ๔ Direct Admission 
 ๓. การใชคะแนน GPAX ขึ้นอยูกับการประกาศของแตะสาขาวิชา/หลักสูตร 
 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๑ จํานวนนิสิตใหมที่มารายงานตัวระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบรอยแลวนั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอรายงาน 
จํานวนผูมารายงานตัวรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๒ สถิติจํานวนผูสมัครในแตละสาขาวิชา/หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ติดอันดับ ๑๐๐ อันดับฮิต 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
ระดับปริญญาตรี TCAS 64 รอบท่ี 3 (Admission 1 & 2) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ใหแกบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ เรียบรอยแลว ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย (ทปอ) รวบรวมขอมูลจากสถิติจํานวนผูสมัครในแตละสาขาวิชา/หลักสูตรไวดังนี้ 
 (๑) ๑๐๐ อันดับฮิต กลุมคณะสายวิทยาศาสตร TCAS 64 รอบ Admission 
    คณะสายวิทยาศาสตร เปนการรวมทั้งคณะในสายวิทยาศาสตรสุขภาพและ 
วิทยาศาสตรกายภาพ แตจะไมรวมการคัดเลือกในระบบ กสพท 



- ๑๑ - 
 

    สําหรับ TOP 3 คณะกลุมสายวิทยาศาสตรที่มีผูเลือกสมัครมากสุดใน TCAS 64  
ไดแก เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูสมัคร ๓,๓๔๒ คน พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
๓,๑๐๓ คน และพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒,๙๙๑ คน 
    มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับฮิตกลุมคณะสายวิทยาศาสตร TCAS 64  
รอบ Admission จํานวน ๕ อันดับ ใน ๑๐๐ อันดับฮิต คือ ลําดับที่ ๒, ๖, ๙, ๒๓ และ ๒๗ ดังนี้ 
 

ลําดับ คณะ/สาขา เกณฑ จํานวนผูสมัคร 
๒ พยาบาลศาสตร Admission 1 ๓,๑๐๓ 
๖ พยาบาลศาสตร Admission 2 ๒,๒๘๖ 
๙ เภสัชศาสตร Admission 2 ๒,๐๕๓ 

๒๓ สหเวชศาสตร/เทคนิคการแพทย Admission 2 ๑,๔๒๓ 
๒๗ สหเวชศาสตร/เทคนิคการแพทย Admission 1 ๑,๓๖๖ 

ที่มา: https://www.dek-d.com/tcas/58031/ 
 

 (๒) ๑๐๐ อันดับฮิต กลุมคณะสายศิลปศาสตร TCAS 64 รอบ Admission  
    TOP 3 คณะกลุมสายศิลปศาสตรที่มีผูเลือกสมัครมากสุดใน TCAS 64 ไดแก  
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑ Admission 2 มีผูสมัครมากถึง ๓,๐๑๒ คน รองลงมาคือ  
นิติศาสตร เกณฑ Admission 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูสมัคร ๒,๔๒๘ คน และวารสารศาสตรและ 
สื่อสารมวลชน เกณฑ Admission 2 ผูสมัคร ๒,๐๙๑ คน 
    มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับฮิตกลุมคณะสายศิลปศาสตร TCAS 64  
รอบ Admission จํานวน ๙ อันดับ ใน ๑๐๐ อันดับฮิต คือ ลําดับที ่๑๖, ๑๗, ๒๓, ๒๘, ๕๙, ๗๔, ๗๕, ๘๑ และ  
๘๔ ดังนี้ 
 

ลําดับ คณะ/สาขา เกณฑ จํานวนผูสมัคร 
๑๖ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Admission 1 ๑,๓๘๑ 
๑๗ รัฐศาสตรและนิติศาสตร/นิติศาสตร Admission 1 ๑,๓๔๒ 
๒๓ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Admission 2 ๑,๒๑๑ 
๒๘ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิเทศศาสตร Admission 2 ๑,๑๔๕ 
๕๙ โลจิสติกส/การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  

แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส 
Admission 2 ๘๗๘ 

๗๔ โลจิสติกส/การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
แขนงวิชาการคาและโลจิสติกสระหวางประเทศ 

Admission 1 ๘๑๓ 

๗๕ โลจิสติกส/การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
แขนงวิชาการคาและโลจิสติกสระหวางประเทศ 

Admission 2 ๘๑๑ 

๘๑ โลจิสติกส/การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส 

Admission 1 ๗๘๖ 

๘๔ รัฐศาสตรและนิติศาสตร/นิติศาสตร ภาคปกต ิ Admission 2 ๗๗๕ 

ที่มา: https://www.dek-d.com/tcas/58066/ 



- ๑๒ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๓ การขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องจากการแพรระบาดของ 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

 ตามที่ สํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดเวียนแจงสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับ 
นิสิตนักศึกษาทุกระดบัการศึกษา โดยใหขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แตรวมแลว 
ตองไมเกิน ๑ ปการศึกษา สําหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปตาง ๆ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น 
 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเนื่อง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดประกาศ 
มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๒ หามใชอาคารหรือ 
สถานที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ การฝกอบรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มี 
ผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ทําใหเสี่ยงตอการแพรโรค โดยใหจัดการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน  
ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกําหนดกิจกรรมอ่ืนมาทดแทนการฝกงาน และปรับวิธีการวัดประเมินผล 
ใหสอดคลองกับสถานการณและการสอนแบบออนไลนหรือกิจกรรมอื่นท่ีไดดําเนินการไป เพื่อใหการจัด 
การศึกษามีความตอเนื่องและมิใหเกิดผลกระทบตอนิสิตนักศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว เห็นวาเพื่อเปนการบรรเทา 
ความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับ สําหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กําหนดในปการศึกษา ๒๕๖๓  
ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกไปอีก  
๑ ปการศึกษา ทั้งนี้ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาดังกลาวโดยไมตองเสนอ 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๑๔ แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ มขีอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที ่ฝายวิชาการจึงขอแจง 
ขอสังเกตดังกลาวตามประเด็นดังนี้ 
 ๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรไปสูอนาคต เนื่องจาก EEC  
มุงหวังในการสรางนวัตกรรมการศึกษาและการสรางการเปลี่ยนถายที่สําคัญ ที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
ความตองการสอดคลองกับสถานการณในโลกปจจุบัน 
 ๒. ควรสรางความรวมมือไตรภาคี ทวิภาคี ในภาคธุรกิจระหวางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
ความตองการบุคลากรจากผูประกอบการใน EEC วาตองการบุคลากรแบบใด จํานวนเทาไร และมหาวิทยาลัย 
ควรมีความรวมมือและรับนิสิตใหตรงกับความตองการ ซึ่งจะชวยสรางบุคลากรที่ไปพัฒนาประเทศตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การกําหนดเกณฑในการประเมินหลักสูตร CWIE 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณา (ราง) เกณฑในการพิจารณาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง CWIE: Cooperative and Work Integrated Education Program (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
ที่ประชุม ฯ มีมตใิหแตละสวนงานพิจารณา (ราง) เกณฑในการพิจารณาหลักสูตรฯ ดังกลาว และสงขอเสนอแนะ 
หรือการปรับแกไขมายังฝายวิชาการภายในวันจันทรที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผานมานั้น ซึ่งในการ 
เสนอพิจารณาดังกลาวไมมีสวนงานใดสงขอเสนอแนะหรือการปรับแกไขมายังฝายวิชาการ  
  ในการนีฝ้ายวิชาการจึงขอเสนอ (ราง) เกณฑในการพิจารณาหลักสูตรที่มีการจัด 
การเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE: Cooperative and Work Integrated Education Program  
ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ราง) เกณฑในการพิจารณาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง  
CWIE: Cooperative and Work Integrated Education Program  

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ (ราง) เกณฑในการพิจารณาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
  CWIE: Cooperative and Work Integrated Education Program 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรใหม 

๔.๑.๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกรและ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ 
สื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ  
เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีเปาหมาย 
สําคัญในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีในพื้นที่สามจังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรีและระยอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาเขต 
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาของประเทศตาม 
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เปนแหลงลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีสูงและกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ใชเทคโนโลยีสูง และเปนแหลงสะสมทุนและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย  
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดพัฒนาหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตร 
ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความพรอมสําหรับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (A driver for change: The 21st  
century skills) ที่มุงสูการสรางการเรียนรูในยุคดิจิทัล (Digital-age learning) การคิดคนอยางสรางสรรค  
(Inventive thinking) การสื่อสารคุณภาพ (Effective communication) และการสรางผลิตภาพสูง (High  
productivity) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) พัฒนาขึ้นภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบ 
การสื่อสารทั้งในระหวางบุคคลและองคกร การประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารองคกร  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก 
เทคโนโลยีดิจิทัล ประยุกตใชสื่อดิจิทัลรูปแบบใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การสื่อสารองคกรและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๗๕ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๑๘ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๕๑ หนวยกิต 
 ๑) วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไมนอยกวา   ๒๔  หนวยกิต 
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  ๑.๑) กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
         และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา     ๖  หนวยกิต 
  ๑.๒) กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไมนอยกวา  ๑๘  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   ๒๔  หนวยกิต 
  ๒.๑) กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไมนอยกวา  ๒๑  หนวยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา   ๑๕  หนวยกิต 
   - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     ๖  หนวยกิต 
  ๒.๒) กลุมวิชาโครงงาน ไมนอยกวา     ๓  หนวยกิต 
 ๓) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ/ 
  วิชาบูรณาการการเรียนรูรวมการทํางาน ไมนอยกวา   ๓  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ 
 สื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
  การสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปรับแกตามขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  ตรวจสอบและแกไขชื่อหลักสูตรใหถูกตองตลอดทั้งเลม  
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕.๕ ใหปรับรูปแบบใหเปนไปตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๖ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    ใหแกไขขอความเปน “หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปดสอน ภาคการศึกษาตน  
    ปการศึกษา ๒๕๖๕” 
  ๑.๔  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีปฏบิัติการที่เนน 
    ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    อยางนอย ๒ ใน ๕ ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ 
  ๑.๕  ใหปรับปรัชญาใหชัดเจนและสอดคลองกับสาขาวิชา 
  ๑.๖  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ และขอ ๒.๖ ใหแกไขปการศึกษาในสวนของหัวตารางใหเปน  
    ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
  ๑.๗  ใหพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและปรัชญาของ 
    หลักสูตร 
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  ๑.๘  ใหพิจารณาทบทวนการจัดเรียนการสอนในลักษณะโมดูลใหชัดเจนและสามารถ 
    วัดผลในแตละโมดูลได หรืออาจจัดแบบ Block course 
  ๑.๙  ใหพิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษาเนื่องจากระบบการจัดการการเรียนการสอน 
    แบบโมดูลสําหรับชั้นป ๓ กับชั้นป ๔ มีจํานวนหนวยกิตรวมเปนรายป แตระบบ 
    การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 
  ๑.๑๐  ใหเพิ่มความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (LO) ของแตละโมดูลในหมวดที่ ๔ ขอ ๓ 
  ๑.๑๑  ใหพิจารณาทบทวนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ในหมวด  
     วิชาเฉพาะใหกระชับ  
  ๑.๑๒  ใหตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
     โดยใหแนบเอกสารการลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) หากไมมีการลงนาม 
     ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ใหแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนอาจารยพิเศษ 
  ๑.๑๓  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
     ใหแกไขหัวตารางเปนปการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
  ๑.๑๔  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
     ขอ ๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
     การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในแบบ 
     รายงานการประเมินตนเองปทีแ่ลว ไมตองระบุในปการศึกษาแรกเนื่องจากเปน 
     หลักสูตรใหม 
  ๑.๑๕  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
     ใหตรวจสอบจํานวนตัวบงชี้ที่ตองผานรวม โดยตองผานเกณฑประเมินอยางนอย 
     รอยละ ๘๐ 
  ๑.๑๖  ขอใหตรวจสอบแกไขการพิมพ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 

๔.๑.๒ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง)  
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวนที่จะรับเขาศึกษาภาคปกติ  
จํานวน ๔๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 



- ๑๗ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
  (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. ใหเพิ่มวิธีการคํานวณสัดสวนการรับนิสิตตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาพรอมรายละเอียดของหลักสูตร  
  (มคอ.๒) ตอไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๒.๑ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑกลางการจายคาตอบแทน 
  ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษหลักสูตร 
 

  ตามที่ฝายวิชาการไดออกแนวปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ 
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร นั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนา 
หลักสูตร และวิพากษหลักสูตร สามารถดําเนินการได ฝายวิชาการ จึงไดปรับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๑๗๓/ ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑกลางการจายคาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหครอบคลุมการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่วิพากษหลักสูตร และสอดคลองกับ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑกลางการจายคาตอบแทน 
ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษหลักสูตร 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑกลางการจายคาตอบแทน 
  ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษหลักสูตร โดยขอใหเพิม่ความหมายของ 
  ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึงผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใหระบุตอจากขอ ๓ ของ 
  ประกาศฯ 
 ๒. เสนอคณะอนกุรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 



- ๑๘ - 
 

 ๔.๒.๒ คณะทํางานเพื่อขบัเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 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 ฝายวิชาการจึงเสนอแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง CWIE เพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตร และเตรียมความพรอมรองรับที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะเปน 
เจาภาพในการจัดงานวันสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทํางาน (CWIE Day) ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่  
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE 
 

มติ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน 
 ตามแนวทาง CWIE ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 กลุมสาขาวิชาละ ๓ ทาน โดยมอบกองบริการการศึกษา ประสานงานในการขอรายชื่อ 
 กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของแตละกลุมสาขาวิชา  
 
 ๔.๒.๓ การรับรองผลคะแนนการทดสอบเพื่อวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ  
  สําหรับนิสิตปริญญาตรี (BUU-CET U) จากสถานประกอบการ 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ 
นิสิต ระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันภาษาจึงไดดําเนินการจัดทดสอบ 
เพื่อวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ดวยระบบคอมพิวเตอร ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙  
เปนตนมานั้น ไดมีสถานประกอบการบางแหงใหการยอมรับและนําผลคะแนนการทดสอบเพื่อวัดความรูและ 
ทกัษะภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตปริญญาตรี (BUU-CET U) ไปใชประโยชนในการรับนิสิตเขาฝกงาน/ 
สหกิจศึกษา และใชในการรับสมัครเขาทํางาน ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ Platform 1: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและ 



- ๑๙ - 
 

การสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพื้นที่ภาคตะวันออก ผลสัมฤทธิ์ที่ KR2 รอยละของ 
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการรับรองสมรรถนะ 
  สถาบันภาษา จึงขอความอนุเคราะหขอมูลสถานประกอบการที่นิสิตหลักสูตรตาง ๆ  
เขาฝกงานหรือสมัครงาน เพื่อประสานงานใหมีการยอมรับผลคะแนนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและทักษะ 
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตปริญญาตรี (BUU-CET U) และเพื่อนําขอมูลความตองการระดับคะแนนที่คาดหวัง 
ของสถานประกอบการมากําหนดนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมตใิหสถาบันภาษาประสานกบัสวนงานเพื่อขอขอมูลสถานประกอบการที่นิสิต 
 หลักสูตรตาง ๆ เขาฝกงานหรือสมัครงาน เพื่อประสานงานใหมีการยอมรับผลคะแนน 
 การทดสอบเพื่อวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตปริญญาตรี (BUU-CET U)  
 เพื่อนําขอมูลความตองการระดับคะแนนที่คาดหวังของสถานประกอบการมากําหนด 
 นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 


