
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม 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.พลอยชนก ปทุมานนท (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ กมลวรรณสิทธิ์ (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. เภสัชกรหญิงณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๙. อาจารยกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๑๐. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๑. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๒. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๖. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๗. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  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) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. อาจารยทศพล อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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    ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๓๓. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๔. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยพิชิตพร ผลเกดิดี    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๒. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรยี อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๔. อาจารยเสกสรร พรมเกษา    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร  
 ๕. อ.สุธาศิณี สุศิวะ     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
 ๖. นางดวงกมล พานทอง    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
 ๗. นายธนยศ พุฒตาล     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
 ๘. อาจารยภาวิณี สุทธิวิริยะ    คณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปะศาสตร 
 ๙. ดร.ฐิติชัย รักบํารุง     คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นคร ละลอกน้ํา  คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๑. เภสัชกร ดร.วชัรพงษ  แจมสวาง   คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธญั เจริญศรีวิไลวัฒน คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๓. นางสาวสุวิมล เตระนากาโย    คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๔. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๑๕. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 
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 ๒๙ ตุลาคม 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 ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แลว  
จํานวน ๑๖๒ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๗๗ ๒๙ ๑๒ ๑๑๘ 
๒๕๖๐ ๑ ๑๐ ๕ ๑๖ 
๒๕๖๑ ๔ ๓ - ๗ 
๒๕๖๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑๒ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
๒๕๖๔ ๖ ๑ ๑ ๘ 
รวม ๙๙ ๔๔ ๑๙ ๑๖๒ 

หมายเหต:ุ ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๖ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๒๕ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๑๙ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๑๑๒ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๗๒ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๓ ๒ ๒ ๗ 
๒๕๖๐ ๓ ๓ ๑ ๗ 
๒๕๖๑ - ๑๓ ๑๐ ๒๓ 
๒๕๖๒ ๔ ๕ ๓ ๑๒ 
๒๕๖๓ ๓ ๕ ๓ ๑๑ 
๒๕๖๔ ๘๓ ๒๑ ๘ ๑๑๒ 
รวม ๙๖ ๔๙ ๒๗ ๑๗๒ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” ทีร่อบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร  
ป ๒๕๖๔ ไดยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) นั้น ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงานตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑  
(การกํากับมาตรฐาน) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใหแจงประธานหลักสูตรเขาไปตรวจสอบหลักสูตรและ 
ประมวลผลหลักสูตร หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตรข้ึนสถานะ “ไมผาน” ใหทานแจงประธานหลักสูตร 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและปรับแกรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรในระบบ TQF ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยรายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเลมหลักสูตร  
(มคอ.๒) หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย รายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเอกสาร สมอ.๐๘ ฉบับ 
ลาสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนงานจะตองกํากับและติดตามใหคณาจารยบันทึกขอมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ทั้งนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมลูดังกลาว ใหเรียบรอยและ 
ครบถวนภายในวันศุกรที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ขอกําหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  
  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน 
  การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกําหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๙) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรมแหงชาติจึงออกขอกําหนดไวรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ 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 แตละสวนงานไดดําเนินการบันทึกขอมูลแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลกัสูตรป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บนัทึกขอมูลจํานวน ๑๕๔ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๐ หลักสตูร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๕๗ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๔๖ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตและทักษะอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให 
สวนงานดําเนินงานพัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC)  
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกการพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับ 
สถาบันอื่น ๆ ในเครือขายอดุมศึกษาภาคตะวันออก กองบริการการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการ 
ผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. สวนงานและรายวิชาทีแ่จงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC เพิ่มเติม 
 

ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จดัทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๒๓ ก.ย. ๖๔ คณะสหเวชศาสตร อาหารเพื่อสุขภาพและ 
การดูแลตนเอง 

อ.ทิษฏยา  เสมาเงิน 
อ.กรรณิการ วงศด ี
อ.พิมลพรรณ  ทวีการ วรรณจักร 
อ.ทนุอุดม  มณีสิงห 
อ.ปยะพงษ  ประเสริฐศร ี
อ.กิตติ  มะลปิรีดากุล 
อ.นันทกร  วีระสุขสกลุ 
อ.ระชา  เมืองสุวรรณ 

๒ ๒๙ ก.ย. ๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ ประวัติศาสตรฉบับยอ 
ของภาพยนตร 

อ.ศุภรัตน  คําภีระ 

๓ ๕-๙ ส.ค.-64 คณะแพทยศาสตร สุขภาพการเดินทางและ
ทองเที่ยว 

อ.นายแพทย วรพจน  ทรัพยศิรสิวัสดิ ์
อ.แพทยหญิง พลอย  ลักขณะวสิฏิฐ 

 

 ๒. รายวิชา BUU MOOC ที่ไดรับการอนุมัติเผยแพรเรียบรอยแลว 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานกั/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 
ในชีวิตจริง 

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

๒ สถาบันภาษา 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.สุพรรณิการ  กําลังหาญ 
อ.ณปนิธิ์  วินิจชีวิต 
อ.จูยิน  แซจาง 
อ.รพีพรรณ  คุณประยูรสวสัดิ ์
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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 
๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน

ชีวิตประจําวัน 
อ.เสกสรร  พรมเกษา 

 ๓. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มสีวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๑๒ สวนงาน และที่ยังไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๗ 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/  
 ๔. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา มีแผนที่จะจัดโครงการเพื่อสงเสริม 
การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๔  
จะดําเนินการจัด ๒ รุน ในรุนที่ ๑ กําหนดใหมีการจัดโครงการในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุนที่ ๒  
กําหนดใหมีการจัดโครงการในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณาจารยที่สนใจสามารถติดตามไดท่ีเว็บไซต 
กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th ทั้งนี้กองบริการการศึกษาจะแจงใหทุกสวนงานทราบเกี่ยวกับ 
กําหนดการตาง ๆ ตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
  มนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 
องคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  และมีมติ ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
     เพื่อการสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง)  
     หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปรับแกตาม 
     ขอเสนอแนะดังนี้ 
     ๑.๑  ตรวจสอบและแกไขชื่อหลักสูตรใหถูกตองตลอดทั้งเลม  
     ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕.๕ ใหปรับรูปแบบใหเปนไปตามแบบฟอรมของ 
        มหาวิทยาลัย 
     ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๖ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ 
        เห็นชอบหลักสูตรใหแกไขขอความเปน “หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
        เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕” 
     ๑.๔  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 
        ปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  
        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ ใน ๕ ตองมีประสบการณ 
        ในดานปฏิบัติการ 
     ๑.๕  ใหปรับปรัชญาใหชัดเจนและสอดคลองกับสาขาวิชา 
     ๑.๖  หมวดที่ ๓ ขอ ๒.๕ และขอ ๒.๖ ใหแกไขปการศึกษาในสวนของ 
        หัวตารางใหเปน ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
     ๑.๗  ใหพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและ 
        ปรัชญาของหลักสูตร 
     ๑.๘  ใหพิจารณาทบทวนการจัดเรียนการสอนในลักษณะโมดูลใหชัดเจนและ 
        สามารถวัดผลในแตละโมดูลได หรืออาจจัดแบบ Block course 
     ๑.๙  ใหพิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษาเนื่องจากระบบการจัดการการเรียน 
        การสอนแบบโมดูลสําหรับชั้นป ๓ กับชั้นป ๔ มีจํานวนหนวยกิตรวม 
        เปนรายป แตระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียน 
        ในแตละภาคการศึกษา 
     ๑.๑๐ ใหเพิ่มความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (LO) ของแตละโมดูล 
        ในหมวดที่ ๔ ขอ ๓ 
     ๑.๑๑ ใหพิจารณาทบทวนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  
        ในหมวดวิชาเฉพาะใหกระชับ  
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     ๑.๑๒ ใหตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่เปนบุคคลภายนอก 
        มหาวิทยาลัย โดยใหแนบเอกสารการลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  
        หากไมมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ใหแตงตั้งบุคคล 
        ดังกลาวเปนอาจารยพิเศษ 
     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 หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน 
        การดําเนินงานที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปที่แลว  
        ไมตองระบุในปการศึกษาแรกเนื่องจากเปนหลักสูตรใหม 
     ๑.๑๕ หมวดที่ ๗ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance  
        Indicators) ใหตรวจสอบจํานวนตัวบงชี้ที่ตองผานรวม โดยตองผาน 
        เกณฑประเมินอยางนอยรอยละ ๘๐ 
     ๑.๑๖ ขอใหตรวจสอบแกไขการพิมพ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเลม 
        หลักสูตร 
   ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบ 
     รายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด 
     แบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
     กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  คณะศึกษาศาสตร ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว จึงขอเสนอหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพาไดพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความรูและทักษะดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 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 การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ประยุกตใชสื่อดิจิทัลรูปแบบใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การสื่อสารองคกรและการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย 
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 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร    ๗๕ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๑๘ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๕๑ หนวยกิต 
 ๑) วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไมนอยกวา   ๒๔  หนวยกิต 
  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 เพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
  ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ตรวจสอบและแกไขชื่อหลักสูตรใหถูกตองตลอดทั้งเลม  
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๒ ชื่อปริญญาภาษาไทย แกเปน เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ ๕.๕ ใหระบุ “เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ” เพิ่มเติม 
  ๑.๔  หมวดที่ ๑ ขอ ๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหแกขอความเปน  
    ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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  ๑.๕  หมวดที่ ๒ ใหตัด “เหตุผลในการปรับปรุง” ออก 
  ๑.๖  ใหพิจารณาทบทวนการจัดเรียนการสอนในลักษณะโมดูลใหชัดเจนและสามารถ 
    วัดผลในแตละโมดูลได หรืออาจจัดแบบ Block course 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ ๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
    ใหแกขอความเปน ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  ๑.๘  หมวดที่ ๗ ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators)  
    ในตารางขอ ๗ การพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ไมตองระบุการพัฒนา 
    ในปที ่๑ เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม รวมทั้งขอใหแกไขผลรวมตัวบงชี้ในแตละป และ 
    ตัวบงชี้ตองผานรวม ใหถูกตอง 
  ๑.๙  ใหพิจารณาทบทวนผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารยประจําหลักสูตร ในรอบ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หรือ  
    ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒) ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๐  ใหตัดอาจารยพิเศษ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ออก 
  ๑.๑๑ ใหตรวจสอบเอกสารแนบหมายเลข ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมีความ 
   รับผิดชอบหลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก  
   ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐  
   ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนรายวิชาทางปฏิบัติการใหมีดานที่ ๖ ทักษะพิสัย ดวย 
  ๑.๑๒  ขอใหตรวจสอบแกไขการพิมพ การใสหัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
     ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 
  ๑.๑๓  ใหปรับคณะกรรมการพัฒนานาหลักสูตรใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ โดยสามารถด ู
    แนวปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ 
    หลักสูตร ไดที่ http://service.buu.ac.th  
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทัง้นี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๔ - 
 

วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรใหม 

๔.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง 
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะเภสัชศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากปจจุบันความรูทางดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสวยความงาม ไดรับความสนใจอยางแพรหลาย โดยมีกระแส 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อคิดคนผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางเครื่องสําอางตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ผูบริโภคทั่วไปและกลุมผูบริโภคที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุทั้งระดับประเทศและระดับโลกท่ีมีเพิ่มมากข้ึน  
สงผลใหเห็นการรวมกลุมกันเพื่อเปดศูนยกลางทางเศรษฐกิจการคาที่หลากหลาย เชน ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน การจัดตั้งหลักสูตรการเรียนรูที่เปนวิทยาศาสตรสําหรับสรางบัณฑิตศักยภาพสูงทั้งทางดานองคความรู 
ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานจริง ที่สามารถบูรณาการกับการประกอบอาชีพในอนาคตและการใช 
ชีวิตประจําวันจึงจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวในการผลิตบัณฑิต 
เพื่อตอบสนองความตองการที่สอดรับกับตลาดแรงงานในศาสตรเครื่องสําอาง ซึ่งมุงหวังใหบัณฑิตที่จบไปสามารถ 
ปฏิบัติงานในสวนงานตาง ๆ อาทิ เชน กรม กอง กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถาบันวิจัยตาง ๆ ตลอดจน 
สามารถประกอบธุรกิจเปนเจาของผลิตภัณฑทางดานความงามได 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๓๑ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๕ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๒๕  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๗๐  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๐๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
 เทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง  
  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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  ๑.๑  ใหทบทวนจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรใหเปนไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต  
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ ๕.๕ ใหระบุ “เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ” เพิ่มเติม และ 
    ไมตองระบุ Credit Bank 
  ๑.๓  หมวดที่ ๓ ตัดขอ ๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา ออก 
  ๑.๔  หมวดที่ ๓ ขอ ๕.๖ กระบวนการประเมินผล ใหทบทวนชวงคะแนนการประเมินผล 
    ดวยระบบเกรด 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๒ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

  คณะเภสัชศาสตรเสนอการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕  
จํานวนที่จะรับเขาศึกษาภาคปกติ จํานวน ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๐๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะเภสัชศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
๔.๒.๑ การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  กองบริการการศกึษาเสนอการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุมยอย ๒.๑  
จํานวน ๑ รายวิชา ไดแก รายวิชา ๘๙๕๒๐๙๖๔ บูรพาใสสะอาด BUU Social Conscience กลุมวิชาที่เสริม 
สมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต กลุมยอย ๓.๒.๑ รายวชิาความรูเพื่อการทํางาน หมวดรายวิชาดานการ 
บริหารจัดการ จํานวน ๑ รายวิชา ไดแก ๘๙๕๓๓๐๖๔ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable  
Development Goals เพื่อเพิ่มเปนวิชาเลือกสําหรับนิสิตนําไปประยุกตใชและพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิต 
และการทํางานในอนาคต และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมกีารจัดการศึกษาเก่ียวกับ Sustainable  
Development Goals - SDGs 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๐๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ๒๕๖๔  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๒ จาก ศาสตราจารยภรดี  
พันธุภากร เปน Mr. Sungwoong Lee เนื่องจาก ศาสตราจารยภรดี พันธุภากร ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  



- ๑๗ - 
 

  ลําดับที่ ๑ รองศาสตราจารย ดร.เสกสรรค ตันยาภิรมย 
  ลําดับที่ ๒ Mr. Sungwoong Lee 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยกัลยาณี เผือกนําผล 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ คณิตวรานันท 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอใหพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕  
 ๓. ที่ประชุมมีขอสังเกต ในปการศึกษา ๒๕๖๕ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในป  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗ ไมสามารถนํามาเปนผลงานทางวิชการของ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรได จึงขอใหหลักสูตรฯ  
  พิจารณาจัดทําแผนบริหารหลักสูตรเพื่อใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ 
  มาตรฐานหลักสูตร 
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๘ - 
 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานวุัติ เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  
วนิชวัฒนานุวัติ เกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา แสงสืบชาติ 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชู บุญลิขิตศิร ิ
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยสุพิศ เสียงกอง 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกวิทย ทะล ิ
  ลําดับที่ ๕ อาจารยนัตพล ถ้ํามณี 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารยภาณุ สรวยสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๘ อาจารยอธิวุธ งามนิสัย 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารยจํานงค ธนาวนิชกุล 
  ลําดับที่ ๑๐ อาจารยวรรณวรางค เล็กอุทัย 
  ลําดับที่ ๑๑ ดร.รสา สุนทรายทุธ 
  ลําดับที่ ๑๒ ผูชวยศาสตราจารยภาสกร แสงสวาง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร 
ครั้งพิเศษที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๐๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๙ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอใหพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕  
  โดยเฉพาะอาจารยลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชู บุญลิขิตศิร ิและลําดับที่ ๕  
  อาจารยนัตพล ถ้ํามณี 
 ๓. ที่ประชุมมีขอสังเกต ในปการศึกษา ๒๕๖๕ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในป  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗ ไมสามารถนํามาเปนผลงานทางวิชการของ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรได จึงขอใหหลักสูตรฯ  
  พิจารณาจัดทําแผนบริหารหลักสูตรเพื่อใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ 
  มาตรฐานหลักสูตร 
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๓  
อาจารยรัฐดากร บํารุงศาสตร เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล เนื่องจาก อาจารยรัฐดากร  
บํารุงศาสตร ลาออกตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.ลัญจกร สัตยสงวน 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยภัญนภัส พฤกษากิจ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล 
  ลําดับที่ ๔ ดร.วชิราภรณ ศรพีุทธ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยณมณ ศรหิรัญ 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยกุลวดี เนื่องแสง 
  ลําดับที่ ๗ ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๒๐ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ขอใหพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕  
 ๓. ที่ประชุมมีขอสังเกต ในปการศึกษา ๒๕๖๕ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในป  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗ ไมสามารถนํามาเปนผลงานทางวิชการของ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรได จึงขอใหหลักสูตรฯ  
  พิจารณาจัดทําแผนบริหารหลักสูตรเพื่อใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ 
  มาตรฐานหลักสูตร 
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ศิริพร จันทรฉาย เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภา นันทวรศิลป เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร  
จันทรฉาย เกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.สุนิศา แสงจันทร 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภา นันทวรศิลป 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชนา ใจดี 
  ลําดับที่ ๔ ดร.อิงฟา สุนทราวิรัตน 
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  ลําดับที่ ๕ ดร.ชญานิศ เหมพลชม 
  ลําดับที่ ๖ ดร.วัลลภ ใจดี 
  ลําดับที่ ๗ ศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 
ครั้งพิเศษที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๐๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอใหพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตร เนื่องจากผลงานทางวิชาการบางรายการจะเกินรอบ ๕ ป ในป ๒๕๖๕  
  โดยเฉพาะอาจารยลําดับที่ ๔ ดร.อิงฟา สุนทราวิรัตน  
 ๓. ที่ประชุมมีขอสังเกต ในปการศึกษา ๒๕๖๕ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในป  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗ ไมสามารถนํามาเปนผลงานทางวิชการของ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรได จึงขอใหหลักสูตรฯ  
  พิจารณาจัดทําแผนบริหารหลักสูตรเพื่อใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ 
  มาตรฐานหลักสูตร 
 ๔. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๔.๑ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขาสังกัด 
  การศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  ดวยสถานการณปจจุบัน คณะเภสัชศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินที่มี 
แนวโนมจะลดลง และงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการศึกษามีอัตราที่ลดลง แตรายจายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงมีความจําเปนที่จะตองหางบประมาณจากเงินรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะฯ สามารถ 
บริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในสวนของการใชจายและการหารายได คณะฯ จึงขอ 
ความอนุเคราะหพิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขาสังกัด 
การศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพราะที่ผานมามีนิสิตเปนจํานวนมากสนใจที่จะเขามาศึกษาตอ  
แตดวยเกณฑการรับที่คณะฯ ตั้งไวคอนขางสูง ทําใหยังไมมีนิสิตผานเกณฑดังกลาวได คณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติเห็นชอบ  
ใหปรับเกณฑการรับนิสิตยายเขาสังกัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน แตคนละคณะฯ ในกลุมรายวิชาทาง 
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส โดยปรับเกณฑกลุมรายวิชาดังกลาว จากระดับ C เปน C+ และปรับ 
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก ๓.๐๐ เปน ๒.๘๐ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขา 
สังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขา 
  สังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. ใหแกไข (ข) เปน ตองเรียนผานตั้งแตระดับ C+ ขึ้นไป ในกลุมรายวิชาทางคณิตศาสตร  
  เคมี ชีววิทยาและฟสิกส รวมกันไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 ๓. เมื่อปรับแกแลวเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๔.๒ การขอปรับแผนการรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดยให 
แตละสวนงานกําหนดจํานวนรับนิสิตที่จะรับเขาศึกษาตอปการศึกษา ซึ่งอางอิงตามเกณฑการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ทั้งนี้ จํานวนนิสิตที่รับในแตละปการศึกษาตองไมเกินรอยละ ๑.๒ ในการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 
ในการเพ่ิมจํานวนรับนิสิตในแตละปได โดยทางคณะวิทยาการสารสนเทศ ตองคํานึงถึงมาตรฐานการจัด 
การศึกษาที่ไมต่ําไปกวาเดิม และคณะฯ ตองมีมาตรการสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางตอเนี่อง พรอมให 
คณะฯ ระบุวา รายรับที่เพิ่มขึ้นนั้นจะนําไปใชในการพัฒนากิจกรรมสวนใดของคณะฯ ทั้งนี้ การรับนิสิตเพิ่มขึ้น 
ดังกลาวนี้จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรบุคคลและพ้ืนที่ของคณะวิทยาการสารสนเทศไดเต็มประสิทธิภาพ  
(Return on Investment สูงขึ้น)  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ ไดนําประเด็นดังกลาวเสนอพิจารณาตอคณะกรรมการ 
ประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการประจําคณะ 
มีมติเห็นชอบในหลักการเพิ่มจํานวนนิสิต (สาขาวิชาละ ๒ กลุมตอชั้นป) โดยขอปรับขอมูลการรับนิสิต ดังนี้ 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา แผนการผลิตบัณฑิต 
แผนการผลิตนิสิต 

X รอยละ ๒๐ 

จํานวนที่คาดหวัง/เพิ่มขึ้นจาก
แผนการผลิตบัณฑิตรอยละ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

๖๖ ๘๐ ๙๐ คน / เพิ่มขึ้นรอยละ ๓๖ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม
ดิจิทัล 

๖๔ ๗๗ ๙๐ คน / เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๑ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟแวร 

๖๑ ๗๔ ๘๐ คน / เพิ่มขึ้นรอยละ ๓๑ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

๖๐ ๗๒ ๘๐ คน / เพิ่มขึ้นรอยละ ๓๓ 

รวม ๒๕๑ ๓๐๓ 
๓๔๐ คน / เพ่ิมขึ้นรอยละ 

๓๕.๔๖ 
 

  พรอมกันนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเสนอแนวทางในการรักษามาตรฐานการจัด 
การศึกษาที่ไมต่ําไปกวาเดิม ดังนี ้
  ๑. มีทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ โดยยกเวนคาเลาเรียน 
เต็มจํานวน เพิ่มข้ึน หรือทุนการศึกษาประเภท ๗๐ : ๓๐ หรือ ๕๐ : ๕๐ 
  ๒. มีนิสิตชวยปฏิบัติงานในรายวิชาบรรยาย (เพิ่มเติม) 
  ๓. จัดหาอุปกรณที่ใหนิสิตสามารถยืมใชงานได เชน เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา  
(Notebook) 
  ๔. ปรับทิศทางการสอนของคณะในรูปแบบ Active Learning และพิจารณารวมถึงการ 
คํานวณภาระงานของอาจารยหากมีการสอนในรูปแบบผสม (เชน สอนในชั้นเรียน MOOC) 
  ๕. จัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาที่ไมต่ําไปกวาเดิม  
รายละเอียดดังตาราง 
 

รายการ รอยละ 
๑) จํานวนผูชวยสอนรายวิชาปฏิบัติการ สัดสวน ๑ : ๑๐ สําหรับชั้นป ๑-๒ 
    จํานวนผูชวยสอนรายวิชาปฏิบัติการ สัดสวน ๑ : ๑๕ สําหรับชั้นป ๓-๔ 
    จํานวนผูชวยสอนรายวิชาบรรยาย สัดสวน ๑ : ๔๕  

๒๐ 

๒) งบประมาณสําหรับการจัดหาวัสดุและครุภัณฑสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ๑๐ 
๓) มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและ 
    การฝกประสบการณวิชาชีพ 

๑๕ 

๔) ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ โดยยกเวนคาเลาเรียน 
    เต็มจํานวนและบางสวน (ทุนชางเผือกบูรพา) 

๓๕ 

๕) งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจยัและการพัฒนานวัตกรรมตลอดถึงทุนการศึกษา 
    สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

๑๕ 

๖) งบพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางเพื่อนําความรูกลับมาพัฒนานิสิตใหสามารถแขงขันได ๕ 
รวม ๑๐๐ 



- ๒๔ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๒. ใหเพิ่มเหตุผลการขอปรับแผนการรับนิสิต โดยนําขอมูลของสถาบันอื่นมาประกอบเหตุผล 
  เพิ่มเติม 
 ๓. เสนอสภาวชิาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๔.๓ ขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารย 
   ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้ง 
   คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว  
   ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต 
สระแกว มีความประสงคที่จะขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๒ เห็นควรปดแบบมีเงื่อนไข  
(ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป พรอมทั้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ๕ คน  
เหลือ ๓ คน เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปจจุบันหลักสูตร 
มีนิสิตจํานวน ๓๑ คน และจะปดหลักสูตรทันที เมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา  
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ทีค่งอยูภายหลังการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
๑. นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ ๑. นางสาวพิชญา ชิโนดม 
๒. นางสาวอัจจิมา ศุภจริยาวัตร ๒. นางสาววิไลลักษณ คําลอย 
๓. นายนนท สหายา ๓. นายนนท สหายา 
๔. นายรชฏ จันทรนอย  
๕. นางสาววิไลลักษณ คําลอย   

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 



- ๒๕ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และ 
 ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้ง 
 คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว  
 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารย 
  ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและ 
  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ตั้งแตภาคการศึกษาตน  
  ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 ๒. เสนอสภาวชิาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๔.๔ ใบแสดงผลการเรียนแบบดิจิทัล (Digital Transcript) 
 

 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายนํา 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานและการใหบริการนิสิต นักศึกษา ประชาชน และองคกรตาง ๆ และ 
สนับสนุนโครงการ Digital Transcript เพื่อการยกระดับการศึกษาไทยเขาสูยุค Digital Transformation  
อยางเปนรูปธรรม โดยโครงการ Digital Transcript จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ไดมาตรฐาน ซึ่งในระยะเปลี่ยนผานยังจําเปนตองมีการใชงาน Transcript ในรูปแบบ 
กระดาษควบคูไปดวย โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพาตอบรับเขารวมโครงการ Digital Transcript แลว และ 
อยูระหวางการออกใบรับรอง (Certificate) ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Transactions Development Agency: EDTA) ซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจนและ 
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๔๔ (และฉบับแกไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ประกอบกับสถานการณของโรค COVID-19 เพื่อลดการแพรระบาด จึงควรหลีกเลี่ยง  
หรือ ลดการสัมผัสวัตถุที่ผานการสัมผัสของผูอื่นมากอน เชน การรับ สง เอกสาร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงปรับ 
รูปแบบการทํางานบางสวน โดยเปลี่ยนจากระบบกระดาษเปนเอกสารดิจิทัล ซึ่งตองอาศัยลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส หรือ Digital Signature โดยระบุเปน Digital ID รายบุคคล โดยมีกฎหมายที่รองรับ 
การดําเนินการออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก พระราชบัญญตัิวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย กองทะเบียนและประมวลผล 
การศึกษา จึงเสนอการใชงานรูปแบบเอกสารทางการศึกษาที่ออกใหแกนิสิตหรือศิษยเกา ที่มีลักษณะเปน 
เอกสารดิจิทัล (ในระยะเริ่มตน จะใชกับใบแสดงผลการเรียนกอน) โดย 



- ๒๖ - 
 

 ๑. เปนรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ประเภท pdf 
 ๒. มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ซึ่งออกโดยผูใหบริการ  
(Service Provider) ที่เชื่อถือได (EDTA) 
 ๓. มีรหัสคิวอาร (QR Code) ประจําเอกสารนั้น ๆ การตรวจสอบเอกสารสําหรับ 
ผูใชงาน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารูปแบบใบแสดงผลการเรียนดิจิทัล (Digital Transcript)  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรูปแบบใบแสดงผลการเรียนดิจิทัล (Digital Transcript) 
 ๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
  ๔.๔.๕ เอกสารทางการศึกษา ซึ่งออกโดยตูออกเอกสารอัตโนมัติ 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยบูรพาและธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมดําเนินโครงการ  
BUU Smart University ซึ่งขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการดังกลาว ธนาคารกรุงไทยจะดําเนินการติดตั้ง 
ตูออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KIOSK) ที่ตั้งบางแสน จํานวน ๖ เครื่อง วิทยาเขตจันทบุรี  
จํานวน ๒ เครื่อง และวิทยาเขตสระแกว จํานวน ๒ เครื่อง ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยจะมอบตูออกเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษาอัตโนมัติ (KIOSK) ใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาการบํารุงรักษา  
(สิ้นปการศึกษา ๒๕๖๖) โดยตูออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KIOSK) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑. เขาสูระบบได ๒ วิธี คือ ๑) ใชรหัสนิสิตและรหัสผาน ๒) ใชบัตรนิสิตที่มี 
สัญลักษณ Contactless จากนั้น สามารถเลือกเอกสารที่ตองการ และตูจะทําการปริ้นเอกสารทางเครื่องพิมพ  
โดยเอกสารที่ออกไดจากตู ไดแก ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองตาง ๆ 
 ๒. รับชําระคาธรรมเนียมการออกเอกสารและออกเอกสารการรับเงินจากตูไดโดย 
อัตโนมัติ 
 ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยไดทําการติดตั้งทั้ง ๑๐ เครื่อง แลว โดยเมื่อทําการทดสอบ 
ทั้งระบบเรียบรอยแลว กองทะเบียนฯ จะไดเริ่มเปดใหบริการตูเอกสารสําคัญทางการศึกษา (KIOSK) ตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 ๑. การดําเนินการออกเอกสารโดยตูเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KIOSK) 
 ๒. ตัวอยางเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยตูเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KIOSK) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการดําเนินการออกเอกสารโดยตูเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KIOSK) 
 ๒. เห็นชอบตัวอยางเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยตูเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ  
  (KIOSK) 
 ๓. ใหมรีหัสอางอิงเอกสาร สําหรับตรวจสอบขอมูลเอกสารยอนกลับ เพื่อปองกัน 
  การปลอมแปลงเอกสาร 
 ๔. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 



- ๒๗ - 
 

  ๔.๔.๖ แผนจํานวนการรับนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ 
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอนําเสนอแผนจํานวนการรับนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕  
เทียบกับแผนผลิตบัณฑิต ดังเอกสารแนบ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแผนจํานวนการรับนิสิตปริญญา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแผนจํานวนการรับนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. หากสวนงานใดตองการปรับแกขอมูล ใหสงขอมูลไปทีก่องทะเบียนและประมวลผล 
  การศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. เสนอสภาวชิาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
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 
 


