
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 
วันอังคารที ่๑๔ กันยายน 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. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนศักดิ์ ยะคําปอ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธญั เจริญศรีวิไลวัฒน (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๑. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ 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.ธนัฎฐตฤณ บุนนาค  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๒๐. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒๑. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๒. ดร.นันทรัตน บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

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

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๓๐. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย สําราญสุข    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๓. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผูลาประชุม 
 ๑. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     คณะวิทยาศาสตรและ 
         สังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรยี อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๕. ดร.สลิล ชั้นโรจน     คณะวิทยาศาสตร 
 ๖. อาจารยอัครเดช ฐิศุภกร    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๗. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๘. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๙. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ว. ๓/๒๕๖๔ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๔๔๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม (มคอ. ๒) หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. ๒)  
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
เพื่อตรวจสอบและดําเนนิการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ 
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นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวิชาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพือ่ทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 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 ๑๕๓ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๗๖ ๒๖ ๑๑ ๑๑๓ 
๒๕๖๐ - ๑๐ ๕ ๑๕ 
๒๕๖๑ ๔ ๒ - ๖ 
๒๕๖๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑๒ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
๒๕๖๔ ๖ - - ๖ 
รวม ๙๗ ๓๙ ๑๗ ๑๕๓ 

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

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๘ หลักสูตร 
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๒๖ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๔๓ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๘๓ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรทีย่ังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๗๐ หลักสตูร โดยแบงเปน 
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๗ ๕ ๓ ๑๕ 
๒๕๖๐ ๔ ๓ ๑ ๘ 
๒๕๖๑ - ๑๔ ๑๐ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๔ ๕ ๓ ๑๒ 
๒๕๖๓ ๓ ๕ ๓ ๑๑ 
๒๕๖๔ ๗๙ ๑๖ ๕ ๑๐๐ 
รวม ๙๗ ๔๘ ๒๕ ๑๗๐ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” ที่รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร  
ป ๒๕๖๔ ไดยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ สรุปรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีผลการตรวจประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ ผานเกณฑมาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (องคประกอบที่ ๑) และมีผลคะแนน AUN-QA โดยรวมท่ี 
  ระดับ ๔ ขึ้นไป ซึ่งสามารถดําเนินการจัดการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Credit Bank)  
  ไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 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 จึงไดสรุปรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีผล 
การตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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ระดับอุดมศึกษา (องคประกอบที่ ๑) และมีผลคะแนน AUN-QA โดยรวมที่ระดับ ๔ ขึ้นไป ซึ่งสามารถดําเนินการ 
จัดการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Credit Bank) ไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษา 
ระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 

 ดวยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหพิจารณาจาก 
วัน/เดือน/ป ที่ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือ วัน/เดือน/ป  
ที่ไดรับหนังสือตอบรับใหตีพิมพเผยแพรผลงานฉบับสมบูรณ (Full paper) ทั้งการตีพิมพในวารสารและ 
การตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ กอนวันที่สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร  
 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงขอแจง 
สถาบันอุดมศึกษาใหทราบถึงแนวปฏิบัติสําหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาดังกลาว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ ขอความรวมมือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคํานึงถึงการสรางเสริมความรู 
  เทาทันสื่อดิจิทัลใหกับนักศึกษา 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ไดเวียนแจงสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับ 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ใหมีสมรรถนะ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับดิจิทัล ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในการรับสง 
ขอมูลขาวสารทางสื่อดิจิทัลตาง ๆ โดยใหกําหนดเปนผลลัพธการเรียนรูในดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 
 เนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดให 
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรูเทาทันสื่อ โดยใหบรรจุไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาไดมี 
ความตระหนักรูเทาทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอยางปลอดภัย และมีจริยธรรม สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงหลักสูตรโดยคํานึงถึงการสรางเสริมความรูเทาทันสื่อดิจิทัลใหกับนักศึกษา ควบคูกับการใชประกาศ 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 
เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ สรุปการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CWIE 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม (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 แตละสวนงานไดดําเนินการบันทึกขอมูลแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลักสูตรป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บนัทึกขอมูลจํานวน ๑๔๓ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๐ หลักสตูร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๓๗ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๓๓ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 เพิ่มเติม 
 

ลําดับ 
วันที่เสนอ 

ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/

วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 

ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๕ ส.ค. ๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การคิดเชิงสรางสรรค ผศ.ตวงทอง  สรประเสริฐ 

๒ ๒๖-ส.ค. ๖๔ โครงการจดัตั้งคณะ

พาณิชยศาสตรและ

บริหารธรุกิจ 

การสื่อสารการตลาดดจิิทัลแบบ

บูรณาการ 

ดร.จรีศักดิ์  รัตนะวงษ 

 ๒. กองบริการการศึกษา และสํานักคอมพิวเตอรจะจัดโครงการอบรมการใชระบบ  
BUU MOOC สําหรับรายวิชาที่พรอมเผยแพร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชระบบ BUU  
MOOC ในการเผยแพรรายวิชา และเพื่อเสนอแนะและรับฟงปญหาเกี่ยวกับการใชระบบ BUU MOOC ในวันที่  
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยมีคณาจารยจากรายวิชาที่เสร็จสมบูรณแลว ดังนี ้
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานกั/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จริง 
 

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

๒ สถาบันภาษา 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.สุพรรณิการ  กําลังหาญ 
อ.ณปนิธิ์  วินิจชีวิต 
อ.จูยิน  แซจาง 
อ.รพีพรรณ  คุณประยูรสวสัดิ ์

 



- ๙ - 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานกั/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๓ สถาบันภาษา 
 

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

๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร การกําหนดกลยุทยและแนวโนม
การตลาดยุคดิจิทัล 

อ.สุธาศิณี  สศุิวะ 

๕ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป อ.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 

 
 ๓. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มสีวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๑๐ สวนงาน และที่ยังไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๘ 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 
 
 ๑.๙ โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
  นวัตกรรม 
 

  ตามทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีมติเห็นชอบให 
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมเปนหนวยขับเคลื่อน (EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ และโครงการอุตสาหกรรม 
สรางสรรคขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (CIV) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาไดรับการสนับสนุนโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ จาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน ๑ โครงการ ไดแก โครงการการเพิ่มมูลคา 
หอยนางรมและเปลือกหอยนางรมผานกระบวนการแปรรูปทางเคมีชีวภาพและทางกายภาพ การควบคุม 
คุณภาพผลิตภัณฑ และการประชาสัมพันธเชิงการตลาดใหกับชุมชนเขาสามมุขในจังหวัดชลบุรี โดยมี  
ดร.สลิล ชั้นโรจน เปนผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งไดดําเนินโครงการฯ สําเร็จลุลวงเรียบรอยลว โดยไดนําเสนอ 
ตอคณะกรรมการหนวยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา ประจํามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับฟงขอเสนอแนะในการ 
ดําเนินการ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. และสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดมีการติดตามประเมินผลและเผยแพรประชาสัมพันธ 
การดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที ่๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผานมา ทั้งนี้ รายงานผลโครงการฯ ฉบับสมบูรณ  
จะดําเนินการสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๐ - 
 

 ๑.๑๐ โครงการเสวนา BUU GE Talk เรื่อง “กาวที่กลา” 
 

  ตามทีม่หาวิทยาลัยบูรพาเปดสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนานิสิตใหมี  
Soft Skills ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังชวยสงเสริม Hard Skills  
ซึ่งเปนทักษะเฉพาะในการทํางานของนิสิตใหมีความแข็งแกรงขึ้น  
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมี ๓ กลุมวิชา คือ กลุมวิชาทักษะการใชชีวิตคุณภาพ  
กลุมวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และกลุมวิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต โดยในการจัด 
การเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ 
ในหลากหลายสาขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยรวมถึงการสรางแรงบันดาลใจในดานตาง ๆ ใหแกนิสิต 
  ในการนี ้ฝายวิชาการจึงไดจัดโครงการ BUU GE Talk หัวขอ“กาวที่กลา”  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ถายทอดสดผานทาง  
Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไดรับเกียรติจาก คุณสราวุธ เฮงสวัสดิ์  
มาเปนวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางแรงบันดาลใจและทักษะการใชชีวิตในยุคปกติใหมที่สังคมกําลัง 
ประสบกับปญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา ๑๙ โดยมี ดร.อภิรักษ ชัยปญหา (คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร) เปนผูดําเนินรายการ ทั้งนีร้ับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก อธิการบดี  
เปนประธานกลาวเปดโครงการฯ รวมดวยรองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
และรองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๑ การเสนอผลงานทางวิชาการที่ทําเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้  
เปนขอ ๑๗ แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐  
  “ขอ ๑๗ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําความในวรรคสี่ ของขอ ๕.๒.๓ และวรรคสาม 
ของขอ ๕.๓.๓ มาใชบังคับแกการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการกอนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แตตองเสนอ 
ผลงานทางวิชาการที่ทําเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับตําแหนงทางวิชาการเดิมดวย ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้น ไดผานการ 
ประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer review) ที่มาจาก 
หลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑการนําผลงานทางวิชาการกอนไดรับการ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการมายื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นได โดยกําหนดระยะเวลา 
หรือเงื่อนไขอื่นที่สูงกวามาตรฐานตามวรรคหนึ่งก็ได”  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๑ - 
 

วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ว. ๓/๒๕๖๔ 
  ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๔๔๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ว. ๓/๒๕๖๔ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๔๔๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุม 
รับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ว. ๓/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ว. ๓/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะการจัดการและการทองเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑๕ จาก อาจารยพรชนก อจลบุญ เปน  
ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ เนื่องจาก อาจารยพรชนก อจลบุญ ลาออก ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสตูร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยราเมศวร คุณวรรณพงษ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.วิชญาดา ถนอมชาต 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยกมลวรรณ รอดหริ่ง 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภา พึ่งบางกรวย 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยชลาภรณ ยูน 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาที่รอยตรีธนภณ นิธิเชาวกุล 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงสินถาวร 
  ลําดับที่ ๘ ดร.อารีรัตน ลีฬหะพันธุ 
  ลําดับที่ ๙ ดร.ธันยพร วิเชียรเกื้อ 
  ลําดับที่ ๑๐ อาจารยณฤดี พรหมสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณภา ลือกิตินันท 



- ๑๒ - 
 

  ลําดับที่ ๑๒ ดร.สุณี หงสวิเศษ 
  ลําดับที่ ๑๓ ดร.ธีระชินภัทร รามเดชะ 
  ลําดับที่ ๑๔ ดร.ปนัดดา จั่นเพชร 
  ลําดับที่ ๑๕ ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๕๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอใหเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ 
 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที ่๘  
พ.ต.ท. ดร.ประลอง ศิริภูล ปรับออก เนื่องจาก พ.ต.ท. ดร.ประลอง ศิริภูล ลาออก ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๑๓ - 
 

 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๕๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอใหเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการ 
  บางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๖ จาก ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.อาทรี วณิชตระกูล เปน อาจารยมานิต เทพปฏิมาพร เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทรี วณิชตระกูล  
ลาออก ตั้งแตวันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยภัชภรชา แกวพลอย 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยนพพล จาเริญทอง 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยจุฬาลักษณ เอกวัฒนพันธ 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยไพบูลย โสภณสุวภาพ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยคณพศ วิรัตนชัย 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยมานิต เทพปฏิมาพร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๑๔ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะดนตรีและการแสดง 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๕๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับป ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอใหเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

 

  คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกวเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๖ เพิ่ม ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล เปนอาจารยประจําหลักสูตร 
      รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
      เพื่อใหมีอาจารยเพียงพอกับจํานวนนิสิต โดยเปนไปตามเกณฑ 
      มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ลําดับที่ ๗ เพิ่ม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ เปนอาจารยประจํา 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
      เพื่อใหมีอาจารยเพียงพอกับจํานวนนิสิต โดยเปนไปตามเกณฑ  
      มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๑๕ - 
 

 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๕๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ขอใหเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการ 
  บางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ในลําดับที่ ๒ จาก ดร.สุรเดช สุเมธาภิวัฒน เปน อาจารยศิรประภา เจริญวงศ ฆองเลิศ เนื่องจาก นายสุรเดช  
สุเมธาภิวัฒน ลาออกจากตําแหนงอาจารย คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยอัครเดช ฐิศุภกร 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยศิรประภา เจริญวงศ ฆองเลิศ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทรัตน บุนนาค 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยสยมภู หาญภักดีสกุล 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยสหรัฐ ณ นาน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๘๕๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะอัญมณี  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ขอใหเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๒.๑ การรับบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

  ตามที่ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีการแถลงขาวเกี่ยวกับ 
การดําเนินการระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS’65) เมื่อวัน 
อาทิตยที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรูปแบบการรับจํานวน ๔ รอบ ดังนี้  
 

รอบ ประเภทการรับ นักเรียนกลุมเปาหมาย เกณฑการคัดเลือก 
๑ Portfolio นักเรียนทั่วประเทศ GPAX, แฟมสะสมผลงาน 

๒ รับตรงโควตา 
นักเรียน 

ในเขตพ้ืนที่ตั้งสถาบัน 
GPAX, ผลคะแนน GAT/PAT 

๓ Admission นักเรียนทั่วประเทศ GPAX, ผลคะแนน GAT/PAT 

๔ รับตรงอิสระ นักเรียนทั่วประเทศ 
GPAX, ผลคะแนน GAT PAT หรือการสอบ
ขอเขียนในรายวิชาที่สวนกลางมิไดจัดสอบ 

 

  และตารางการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และที่ประชุม 
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีดังนี้ 
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การสอบ สอบ ประกาศผล 
O-NET ๒๖-๒๗ ก.พ. ๖๕ ๒๘ มี.ค. ๖๕ 
GAT/PAT ๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๕ ๑๘ เม.ย. ๖๕ 
วิชาสามัญ ๙ วิชา ๑๙-๒๐ มี.ค. ๖๕ ๒๐ เม.ย. ๖๕ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
๑. ปฏิทินการดําเนินการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปการศกึษา ๒๕๖๕ ดังเอกสารหมายเลข ๑ 
๒. การกําหนดผลงานในแฟมสะสมผลงานของนักเรียน ในการคัดเลือกเขาศกึษา  
    ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๑ ดังเอกสารหมายเลข ๒  
๓. เกณฑการรับบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  
    ดังเอกสารหมายเลข ๓ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินการรับสมัคร ระดับปริญญาตร ีปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. เห็นชอบการกําหนดผลงานในแฟมสะสมผลงานของนักเรียน ในการคัดเลือกเขาศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ ๑ 
 ๓. เห็นชอบเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  
  โดย TCAS รอบที่ ๒ ถึง รอบที่ ๔ ใชเกณฑ  
  (๑) GPAX ๕ ภาคเรียน ๐-๑๐%  
  (๒) GAT/PAT         ๙๐-๑๐๐%  
  (๓) สัมภาษณ        ผาน/ไมผาน 
  ทั้งนี้หลักสูตรสามารถกําหนดสัดสวน รอยละของ GPAX หรือ GAT/PAT  
  ไดตามความเหมาะสม โดย GPAX ตองไมเกินรอยละ ๑๐ 
 ๔. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 ๔.๒.๒ ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาไดกําหนดปฏิทินการศึกษา  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ไปแลวนั้น เนื่องจากมีการเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา ๒๕๖๑  
จากวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปกอน กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลง 
ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  
  ยกเวนนิสิตชั้นปที่ ๓ และชั้นปที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร ใหใชปฏิทินการศึกษาเดิม 
 ๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม 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 


