
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 
วันอังคารที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การประชุมออนไลนผานระบบ Google Hangouts Meet และ 
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จรติควร  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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (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.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๖. อาจารยลักษมณ บุญมา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๗. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 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. ผูชวยศาสตราจารยปาจรีย อับดุลลากาซิม  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (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. ดร. สุตราภรณ ตันตินีรนาถ    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๒. อาจารยพนุชดา เจริญชัย    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๓. อาจารยเสกสรร พรมเกษา    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๔. นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๕. อาจารยกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๖. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรยี อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๘. ดร.ขณิชถา พรหมเหลือง    คณะศึกษาศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต พานิชเจริญ คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมณ ีเชื้อวัชรินทร  คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยณฐมนต คมขํา   คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๓. ดร.ประชา อินงั     คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๔. ดร.ธนาวุฒิ ลาตวงษ    คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๕. อาจารยกมลวรรณ พลรักดี    คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๖. อาจารยเกศรา นอยมานพ    คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยกิตติคุณ หุตะมาน  คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๘. ดร.สุนิศา แสงจันทร    คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๙. อาจารยธิติยุต ิเนื่องจํานงค    วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๐. ดร.กองกิดาการ สกุลศิลปกร   วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพร คุณภาพดีเลิศ  วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๒. นางสาวอนัตตา โพธิ์อุปถัมภ    วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๓. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
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วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๒ ตุลาคม 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 
นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ทีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวิชาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม 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 ๑๖๕ หลักสูตร โดยแบงเปน  
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๗๗ ๓๐ ๑๒ ๑๑๙ 
๒๕๖๐ ๒ ๑๐ ๕ ๑๗ 
๒๕๖๑ ๔ ๓ - ๗ 
๒๕๖๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑๒ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
๒๕๖๔ ๗ ๑ ๑ ๙ 
รวม ๑๐๑ ๔๕ ๑๙ ๑๖๕ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๒ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๑๓ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๑ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๑๔๓ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๖๙ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๓ ๑ ๒ ๖ 
๒๕๖๐ ๒ ๓ ๑ ๖ 
๒๕๖๑ - ๑๓ ๑๐ ๒๓ 
๒๕๖๒ ๔ ๔ ๓ ๑๑ 
๒๕๖๓ ๓ ๕ ๓ ๑๑ 
๒๕๖๔ ๘๓ ๒๑ ๘ ๑๑๒ 
รวม ๙๕ ๔๗ ๒๗ ๑๖๙ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” ที่รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร  
ป ๒๕๖๔ ไดยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ 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 ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอยและ 
ครบถวนภายในวันศุกรที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีคุณสมบัติของหลักสูตรยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะดนตรีและการแสดง 
๒. คณะพยาบาลศาสตร 
๓. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๕. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๖. คณะวิทยาศาสตร 
๗. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
๘. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๑๐. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๑๑. คณะศึกษาศาสตร 
๑๒. คณะสหเวชศาสตร 
๑๓. คณะสาธารณสุขศาสตร 
๑๔. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
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๑๕. คณะเภสัชศาสตร 
๑๖. คณะแพทยศาสตร 
๑๗. คณะโลจิสติกส 
๑๘. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๑๙. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
๒๐. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การประกาศกําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม 
  ดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคนในราชกิจจานุเบกษา 
 

  ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาและมีมติเห็นชอบปรัชญา 
การอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน และรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดลงนามในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง  
กําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน เมื่อวันที่  
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรียบรอย 
  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา จึงขอแจงประกาศกําหนดปรัชญาการอุดมศึกษา 
ไทยฯ ลงในราชกิจจานุเบกษาดังกลาว เพื่อสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินการในการผลิตบัณฑิตและ 
พัฒนากําลังคนของประเทศในทุกชวงวัย ใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปน สามารถตอบสนองรองรับสังคมและ 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางฉับพลัน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับสากลตอไป  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ แนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  
  (Higher Education Sandbox) 
 

  ตามที ่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙ ไดกําหนดให 
สถาบันอุดมศึกษาหรือสวนงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากมาตรฐานการ 
อุดมศึกษาได โดยใหถือวาการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขขอจํากัด 
ในการพัฒนาและการยกระดับกําลังคนดานอุดมศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกลุม 
ผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเพื่อใหการผลิตกําลังคนใหตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน ประกอบกับ 



- ๘ - 
 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา นั้น  
  ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
จึงไดจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ การปดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  นาฏยสังคีต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามที่ คณะศึกษาศาสตร ไดขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาใหความเห็นชอบในการ 
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวนั้น บัดนี้ไมมนีิสิตคงคางในหลักสูตรแลว  
โดยนิสิตคนสุดทาย ไดแก นายอรรถสิทธิ์ วงศรังรอง รหัสนิสิต ๕๕๐๔๐๓๕๓ ไดสําเร็จการศึกษา ในภาคปลาย  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนที่เรียบรอยแลว 
  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร จึงขอแจงการปดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ 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  
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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 ๑๕๕ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๐ หลักสตูร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๖๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๕๒ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ในระบบเปด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหมกีารพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ  
Program 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งเปาผลสัมฤทธิ์  
BUU MOOC จํานวน ๓๐ รายวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานพัฒนารายวิชา 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก 
การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ ในเครือขายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออก กองบริการการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
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 ๑. รายช่ือสวนงานที่แจงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC 
 

ลําดับ สวนงาน 
แจงเสนอขอผลิต

รายวิชาแลว 
ยังไมไดเสนอขอผลิต

รายวิชา 

๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว   
๒ คณะพยาบาลศาสตร   
๓ คณะแพทยศาสตร   
๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร   
๕ คณะเภสัชศาสตร   
๖ คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร   
๗ คณะโลจสิติกส   
๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ   
๙ คณะวิทยาศาสตร   

๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   
๑๑ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร   
๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร   
๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร   
๑๔ คณะศึกษาศาสตร   
๑๕ คณะสหเวชศาสตร   
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร   
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ   
๑๘ คณะศลิปกรรมศาสตร   
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร   
๒๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา   
๒๑ คณะอัญมณ ี   
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล   
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง   
๒๔ โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ   
๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
๒๗ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร   
๒๘ สถาบันภาษา   
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 2. รายวิชา BUU MOOC ที่ไดดําเนินการเสร็จสมบูรณ และไดรับการอนุมัติเผยแพร 
เรียบรอยแลวบนแพลตฟอรม https://mooc.buu.ac.th/ 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาทีจ่ัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ สถาบันภาษา 
 
 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 
ในชีวิตจริง 
 
 

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 ์

๓ สถาบันภาษา 
 

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

๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร การกําหนดกลยุทธและแนวโนม
การตลาดยุคดิจิทัล 

อ.สุธาศิณี  สศุิวะ 

๕ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป อ.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน

ชีวิตประจําวัน 
อ.เสกสรร  พรมเกษา 

 
 3. รายวิชา BUU MOOC ที่ไดดําเนินการแลวและอยูระหวางการตรวจสอบเพื่อขอ 
อนุมัติเผยแพรบนแพลตฟอรม https://mooc.buu.ac.th/ 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาทีจ่ัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานดวยภาษาจาวา 

ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแยม 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อ.เอกรัฐ คําเจรญิ 
อ.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช 
ผศ.นิรามัย  ฝางกระโทก 
ผศ.นรินทร  เจริญพันธ 
ผศ.ศิรลิักษณ  กมลวรรณสิทธิ ์
ผศ.ไกรยศ  แซลิ ้
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 4. รายวิชา BUU MOOC ที่อยูระหวางการดําเนินการจัดทําวีดิทัศนในกระบวนการ  
Production 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาทีจ่ัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ คณะศึกษาศาสตร การใชเทคโนโลยีดิจิทลัสําหรับการ
เรียนการสอนออนไลน 

ดร.ดํารัส  ออนเฉวียง 

๒ คณะศึกษาศาสตร ทักษณะการปฏิสมัพันธเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนการสอน
ออนไลน 

ดร.ดํารัส  ออนเฉวียง 

๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การออกแบบแบรนด อ.กมลชนก  เศรษฐบุตร 
๔ คณะอัญมณ ี อัญมณเีบื้องตน อ.ปริญญา  ชินดุษฎีกลุ 
๕ คณะการจัดการและการทองเที่ยว พื้นฐานดานทรัพยากรมนุษย ผศ.ดร.วรรณา  ลือกติินันท 

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

๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การคิดเชิงสรางสรรค ผศ.ตวงทอง  สรประเสริฐ 
๗ โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและ

บริหารธรุกิจ 
การสื่อสารการตลาดดจิิทัลแบบ
บูรณาการ 

ดร.จรีศักดิ์  รัตนะวงษ 

๘ คณะสหเวชศาสตร อาหารเพื่อสุขภาพและการดูแล
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 

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 

๙ วิทยาลัยนานาชาต ิ ประวัติศาสตรฉบับยอของ
ภาพยนตร 

อ.ศุภรัตน  คําภีระ 

๑๐ คณะแพทยศาสตร สุขภาพการเดินทางและทองเที่ยว อ.นายแพทย วรพจน  ทรัพยศิรสิวัสดิ ์
อ.แพทยหญิง พลอย ลักขณะวิสฏิฐ 

 
 จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มีสวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๑๓ สวนงาน และที่ยงัไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๕ สวนงาน ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงาน/ คณาจารยที่อยูระหวางการดําเนินการผลิตรายวิชา BUU MOOC แตยังไมไดแจงขอเสนอการผลิต 
รายวิชา BUU MOOC ขอใหดําเนินการแจงมายังกองบริการการศึกษาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด 
เอกสารและแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดที่ http://service.buu.ac.th/index.php/buu-mooc-forms/  
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา มีแผนที่จะจัดโครงการเพื่อสงเสริม 
การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๕ จะดําเนินการ 
จัด ๒ รุน ในรุนที่ ๑ กําหนดใหมีการจัดโครงการในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุนที่ ๒ ในวันที่  
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๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณาจารยที่สนใจสามารถติดตามไดที่เว็บไซตกองบริการการศึกษา  
http://service.buu.ac.th ทั้งนี้กองบริการการศึกษาจะแจงใหทุกสวนงานทราบเกี่ยวกับกําหนดการตาง ๆ  
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๐ ขอประชาสัมพันธโครงการที่จัดโดยกองบริการการศึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 กองบริการการศึกษาขอประชาสัมพันธโครงการที่จัดโดยกองบริการการศึกษา  
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. โครงการเสวนา Share & Talk ครั้งที่ ๑ หัวขอ “การพัฒนาหลักสูตรผูประกอบการ 
หรือนวัตกร” ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน 
ผานระบบ ZOOM โดยเรียนเชิญ ดร.ปรเมษฐ ชุมยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหารประเทศไทย  
มาเปนวิทยากรบรรยาย   
 ๒. โครงการ Share & Talk หัวขอ "แนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาที่แตกตาง 
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)" ในวันจันทรที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ในรูปแบบออนไลนผานระบบ ZOOM โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร รองเลขาธิการ 
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย มาเปนวิทยากรบรรยาย 
 ๓. โครงการเสวนา Share & Talk ครั้งที่ ๒ หัวขอ “การพัฒนา soft skill สําหรับนิสิต:  
มุมมองจากผูประกอบการ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ 
ออนไลนผานระบบ ZOOM โดยเรียนเชิญ คุณศรินทรรา วงศศุภลักษณ ผูอํานวยการกลุมทรัพยากรบุคคลและ 
พัฒนาองคกร บริษัท ทรู จํากัด (มหาชน) มาเปนวิทยากรบรรยาย 
 ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายวิชา BUU MOOC รุน ๑/๒๕๖๕  
หัวขอ “การสรางสื่อวีดิทัศน (Production) ในหองปฏิบัติการฯ” ในพฤหัสบดวีันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยแบงผูเขารวมอบรมเปน ๓ กลุม เพื่อเขา Workshop ณ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติและคณะดนตรีและการแสดง 
 ๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายวิชา BUU MOOC รุน ๒/๒๕๖๕  
ในวันศุกรที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๔ - 
 

วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ 
  เมือ่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรระยะสั้น 

๔.๑.๑ หลักสูตรระยะสั้นการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ (TOEIC)  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree)  
การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ (TOEIC) เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมวีัตถุประสงคเพื่อมุงเนนพัฒนาทักษะการทําแบบทดสอบมาตรฐาน ทักษะการฟง  
การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณภาษาอังกฤษ เพื่อใชสําหรับการทําขอสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในระดับนานาชาติ (TOEIC) สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๑๐/ว ๑๓๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๑๗๐๙ ลงวันที่ ๒๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ  
 (TOEIC) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ (TOEIC)  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๕ - 
 

 ๔.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
๔.๒.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลยันานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก  
เพื่อใหหลักสูตรเกิดความทันสมัยมากขึ้นและทําใหนิสิตมีความสามารถในการประยุกตแนวคิดแบบลีนกับการ 
จัดการโซอุปทานในอนาคตตอไปไดอยางยั่งยืนตาม SDG Targets ซึ่งมีรายวิชาดังนี้ 
  ๙๕๙๓๖๑๕๙ การผลิตและการจัดการหวงโซอุปทานแบบลีน  ๓ (๓-๐-๖) 
   Lean Manufacturing and Supply Chain Management  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ใหพิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชาที่ไมเฉพาะเจาะจงระบบของบริษัทโตโยตา 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ โดยใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 



- ๑๖ - 
 

๔.๒.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ  
 การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการบริการการทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชา 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใชในการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตแลกเปลี่ยนหลักสูตรสองปริญญา ซึ่งมีรายวิชา 
ดังนี้ 
  ๑.  กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพิ่ม ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๙๕๑๑๒๔๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 1 
   ๙๕๑๑๒๕๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 2 
  ๒.  กลุมวิชาดิจิทัลและวิทยาการคํานวน เพิ่มรายวิชาวิทยาการคํานวน ๑ รายวิชา 
   ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
      Introduction to Calculus 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหวิทยาลัยนานาชาติปรับแก สมอ. ๐๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ ตามขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  แกไขขอ ๓ เปน “เริ่มใชตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป” 
  ๑.๒  ขอ ๔ เพิ่มเหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
  ๑.๓  แกไขคําผิด “คํานวน” เปน “คํานวณ” 
  ๑.๔  พิจารณาปรับรายวิชา ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ไปเปนวิชาเอกเลือก 



- ๑๗ - 
 

 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 

๔.๒.๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
เพื่อใชในการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตแลกเปลี่ยนหลักสูตรสองปริญญา ซึ่งมีรายวิชาดังนี้ 
  ๑.  กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพิ่ม ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๙๕๑๑๒๔๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 1 
   ๙๕๑๑๒๕๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 2 
  ๒.  กลุมวิชาดิจิทัลและวิทยาการคํานวน เพิ่มรายวิชาวิทยาการคํานวน ๑ รายวิชา 
   ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
      Introduction to Calculus 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหวิทยาลัยนานาชาติปรับแก สมอ. ๐๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
  ตามขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  ขอ ๔ เพิ่มเหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
  ๑.๒  แกไขคําผิด “คํานวน” เปน “คํานวณ” 
  ๑.๓  พิจารณาปรับรายวิชา ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ไปเปนวิชาเอกเลือก 



- ๑๘ - 
 

 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 

๔.๒.๔ การปรับปรงุแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 และโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชา 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใชในการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตแลกเปลี่ยนหลักสูตรสองปริญญา ซึ่งมีรายวิชา 
ดังนี้ 
  ๑.  กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพิ่ม ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๙๕๑๑๒๔๖๔ ภาษาเยอรมนัเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 1 
   ๙๕๑๑๒๕๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 2 
  ๒.  กลุมวิชาดิจิทัลและวิทยาการคํานวน เพิ่มรายวิชาวิทยาการคํานวน ๑ รายวิชา 
   ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
      Introduction to Calculus 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหวิทยาลัยนานาชาติปรับแก สมอ. ๐๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ ตามขอเสนอแนะดังนี้ 



- ๑๙ - 
 

  ๑.๑  แกไขขอ ๓ เปน “เริ่มใชตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป” 
  ๑.๒  ขอ ๔ เพิ่มเหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
  ๑.๓  แกไขคําผิด “คํานวน” เปน “คํานวณ” 
  ๑.๔  พิจารณาปรับรายวิชา ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ไปเปนวิชาเอกเลือก 
 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 

๔.๒.๕ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 แบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป เพื่อใชในการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตแลกเปลี่ยนหลักสูตรสองปริญญา ซึ่งมีรายวิชาดังนี้ 
  ๑.  กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพิ่ม ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๙๕๑๑๒๔๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 1 
   ๙๕๑๑๒๕๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 2 
  ๒.  กลุมวิชาดิจิทัลและวิทยาการคํานวน เพิ่มรายวิชาวิทยาการคํานวน ๑ รายวิชา 
   ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
      Introduction to Calculus 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๒๐ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหวิทยาลัยนานาชาตปิรับแก สมอ. ๐๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับป ๒๕๖๔ ตามขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  ขอ ๔ เพิ่มเหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
  ๑.๒  แกไขคําผิด “คํานวน” เปน “คํานวณ” 
  ๑.๓  พิจารณาปรบัรายวิชา ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ไปเปนวิชาเอกเลือก 
 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 

๔.๒.๖ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยและ 
 การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป เพื่อใชในการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตแลกเปลี่ยนหลักสูตรสองปริญญา ซึ่งมีรายวิชาดังนี้ 
  ๑.  กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพิ่ม ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๙๕๑๑๒๔๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 1 
   ๙๕๑๑๒๕๖๔ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
      German Communication for Everyday Use 2 
  ๒.  กลุมวิชาดิจิทัลและวิทยาการคํานวน เพิ่มรายวิชาวิทยาการคํานวน ๑ รายวิชา 
   ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
      Introduction to Calculus 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 



- ๒๑ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ฯ ขอใหวิทยาลัยนานาชาติปรับแก สมอ. ๐๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับป ๒๕๖๔ ตามขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  แกไขขอ ๓ เปน “เริ่มใชตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป” 
  ๑.๒  ขอ ๔ เพิ่มเหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
  ๑.๓  แกไขคําผิด “คํานวน” เปน “คํานวณ” 
  ๑.๔  พิจารณาปรับรายวิชา ๙๕๑๑๔๖๖๔ แคลคูลัสเบื้องตน ไปเปนวิชาเอกเลือก 
 ๒. ใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
  (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  พิจารณาอีกครั้ง 
 

๔.๒.๗ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
(๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศตอ 
จํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีก่ําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๒๒ - 
 

 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
 (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศก 
ตอจํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 คณิตศาสตร (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๙ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศก 
ตอจํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกนั จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๑๐ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
(๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศตอ 
จํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๑๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
(๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศตอ 
จํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทัง้ ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๑๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวน 
อาจารยนิเทศกตอจํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที ่
ปฏิบัติการสอนไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลกัสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การศึกษาปฐมวัย (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๑๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปศึกษา (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศก 
ตอจํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 ศิลปศึกษา (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๑๔ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวนอาจารยนิเทศก 
ตอจํานวนนิสิตในการฝกปฎิบัติการสอน ใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที่ปฏิบัติการสอน 
ไมเกิน ๑๐ คน”   
  โดยเปนการขอปรับแผนการเรียนวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ และ  
๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากเดิมท่ีกําหนดใหทั้ง ๒ รายวิชาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑  
และชั้นปที่ ๒ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครทูั้ง ๒ ชั้นปในภาคเรียนเดียวกัน จํานวน 
ประมาณ ๗๔ คน (ชั้นปละ ๓๗ คน) ซึ่งตองใชอาจารยนิเทศกในภาคเรียนนั้น ๘ คน 
  มาเปนแผนการเรียนที่กําหนดใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑  
ในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่ ๒ และใหเรียนรายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ในภาคเรียนที่ ๑  
ของชั้นปที่ ๓ ซึ่งจะทําใหมีนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาละ ๓๗ คน ใชอาจารยนิเทศก 
ภาคเรียนละ ๔ คน 
  ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่เปน 
อาจารยนิเทศกเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ตองไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคเรียน (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 ดนตรีศึกษา (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ป)  
  ฉบับป ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๑๕ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 เพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มตารางแผนที่แสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบูรณาการขามศาสตร  
เนื่องจากเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกําหนดผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชาที่ไมไดอยูในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อ 
  การสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 



- ๓๐ - 
 

๔.๒.๑๖ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 เพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ (ก) ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาบูรณาการ 
ขามศาสตร เพื่อใหนิสิตของหลักสูตรฯ ไดมีโอกาสเลือกรายวิชาขามศาสตรที่ตรงตามความตองการและ 
หลากหลายมากขึ้น โดยการเพิ่มรายวิชาเหลานี้ไมกระทบตอโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งมีรายวิชาดังนี้ 
  ๙๐๐๑๐๒๖๔ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  ๓(๓-๐-๖) 
    Logistics and Supply Chain Management 
  ๙๐๒๒๑๘๖๔ การนําเขาสงออกสําหรับผูประกอบการ  ๓(๓-๐-๖) 
    Import Export for Entrepreneur 
  ๙๐๓๒๐๑๖๔ อุตสาหกรรมการบิน    ๓(๓-๐-๖) 
    Aviation Industry 
  รวมทั้ง หลักสูตรฯ (ข) ขอเพิ่มเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาบูรณาการขามศาสตรในรายวิชาจากสาขาวิชา 
การจดัการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อใหหลักสูตรมีความครบถวนและสมบูรณ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ 
  การสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๓๑ - 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ในลําดับที่ ๓ จาก Mr. Tan Weng Chiang เปน Mr. Louis Jean Stanislas Dembinski เนื่องจาก Mr. Tan  
Weng Chiang หมดสัญญาจาง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก ดร.ประสิทธิ์ชัย อักษรนิตย เปน อาจารยวรภพ วิวัฒนวานิช  



- ๓๒ - 
 

เนื่องจาก ดร.ประสิทธิ์ชัย อักษรนิตย เกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยว 
 และไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ ดร.เสกสรรค  
ทองคําบรรจง เปน อาจารยนฤมล เสงี่ยม เนื่องจาก ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง ตองไปเปนอาจารยประจํา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิตกิารศึกษา  
  ๒. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับดังนี้  
      ลําดับที่ ๗ อาจารยทรงศรี  สารภูษิต  
      ลําดับที่ ๘ อาจารยจรีวรรณ ชัยอารียเลิศ  
      ลําดับที่ ๙ อาจารยสมภพ จันทรเงิน  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
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  ลําดับที่ ๑ ดร.ปานเพชร รมไทร 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยวชิราภรณ ราชบุรี 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยนฤมล เสงี่ยม 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ประชา อินัง 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยเกศรา นอยมานพ 
  ลําดับที่ ๖ ดร.ทรงวุฒิ อยูเอ่ียม 
  ลําดับที่ ๗ อาจารยทรงศรี  สารภูษิต  
  ลําดับที่ ๘ อาจารยจรีวรรณ ชัยอารียเลิศ  
  ลําดับที่ ๙ อาจารยสมภพ จันทรเงิน  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและ 
 การแนะแนว ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย 
นวลศรี เดนวัฒนา เปน ดร.อธิตา ออนเอื้อน เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยนวลศรี เดนวัฒนา ลาออกจากการ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ใหปรับแกเหตุผลในการปรับปรุงแกไขเปน “ลาออกจากการเปนขาราชการ ตั้งแตวันที่  
  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ โดยใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรการกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๕ จาก อาจารย 
ทัศวิญา พัดเกาะ เปน ดร.รดมยศ มาตเจือ เนื่องจาก อาจารยทัศวิญา พัดเกาะ ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
ตั้งแตวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกบัรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.นาคิน คําศรี 
  ลําดับที่ ๒ ดร.ไพโรจน สวางไพร 
  ลําดับที่ ๓ ดร.ปญญา อินทเจริญ 
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  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสฤษฏ จําเริญ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.รดมยศ มาตเจือ 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรัตน สนธิ์จันทร 
  ลําดับที่ ๗ อาจารยจิรภา นาคณาคุปต 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิดา จุลวนชิยพงษ 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรกมล สิงหนอย 
  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ 
  ลําดับที่ ๑๑ อาจารยพรพจน ไชยนอก 
  ลําดับที่ ๑๒ ดร.วัชชริน ผดุงรชัดากิจ 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราลี สนธิ์จันทร 
  ลําดับที่ ๑๔ ดร.กมลมาลย พลโยธา 
  ลําดับที่ ๑๕ ดร.สมพร สงตระกูล 
  ลําดับที่ ๑๖ ดร.อตัถสิทธิ์ ไชยณรงค 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
ครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๑๔๐๕ ลงวันที่ ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๓๖ - 
 

๔.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะเภสัชศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๑ จาก รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท หวลบุตตา เปน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท หวลบุตตา ลาออกตั้งแต 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยจาฏพัจน เหมพรรณไพเราะ 
  ลําดับที่ ๓ รองศาสตราจารย ดร.ถิรพิทย สุบงกช 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๑๔๐๕ ลงวันที่ ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 



- ๓๗ - 
 

 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๔.๑ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร 
  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 
 

  ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ไปแลวนั้น และไดมีประกาศตามราชกิจจานุเบกษา ขอบังคับ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน วาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑ หลักสตูร ขอ ๑๑.๑.๕ ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรในอัตราสวนอาจารย ๑ คน ตอ  
นักศึกษา ๑๒ คน  
  ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร จึงขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘  
เปนตนไป ทั้งนี ้เมื่อปรับแผนแลวจะทําใหมีอาจารยประจําหลักสูตรในอัตราสวนอาจารย ๑ คน ตอ นักศึกษา  
๑๒ คน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา 
คณะสาธารณสุขศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบรอยแลว  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

อาจารยประจํา 
(คน) 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘  

(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ีขอปรับใหม 
ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

(คน) 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

๗ ๓๕ ๕๐ 

รวม  ๓๕ ๕๐ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

 

มติ ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร 
  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔.๒ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  
  ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
 

  ตามทีค่ณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ จํานวน ๑๐ หลักสูตรไปแลวนั้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการกําลังคน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพ่ือใหเปนการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และจํานวนรับนิสิต 
ภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร ประกอบกับมติคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติผลการแจงเวียนคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร จึงขอเสนอ 
ปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 



- ๓๘ - 
 

วิทยาศาสตรบูรณาการ และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและ 
การวิเคราะหขอมูล ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยใชวิธีการคิดตามสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวน 
อาจารย (Full Time Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนีเ้มื่อปรับแผนแลว 
จะทําใหมีอาจารยประจําหลักสูตรในอัตราสวนอาจารย ๑ คน ตอ นิสิต ๒๐ คน ซึ่งจํานวนการรับนิสิต 
เมื่อคํานวณตามสูตร FTES แลว มีจํานวนนิสิตที่รับไดดังแสดงในตาราง ดังนี้  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จํานวนอาจารย 
ประจําหลักสูตร 

จํานวนรับนสิิต (คน) 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

สาขาวิชานวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร 
เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
บูรณาการ และนวัตกรรม 

๑๔ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและ 
การวิเคราะหขอมูล (หลักสูตรใหม) 

๒๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 
  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
 ๒. ที่ประชุมมีขอสังเกตชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและ 
  การวิเคราะหขอมูล (หลักสูตรใหม) อาจจะซํ้าซอนกับหลักสูตรอื่น 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ การหารือการบริหารงานดานวิชาการ 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการไดหารือประเด็นท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการ  
ดังนี้ 
  ๑. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม ไมกําหนดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร  
ดังนั้น หากสวนงานมีความประสงคขอปดหลักสูตรและมีนิสิตคงคางในหลักสูตรจะมีแนวปฏิบัติอยางไร 
  ๒. ประกาศกระทรวงฉบับใหมจะประกาศใชเมื่อไร และมีผลบังคับใชเมื่อไร 
  ๓. การดําเนินการของสวนงานในการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ที่ไมเขา 
ระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ตองดําเนินการอยางไร  
  ๔. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแนวปฏิบัติในการบันทึกขอมูล สมอ. ๐๘ การปรับปรุง 
แกไขหลักสูตร และ สมอ. ๐๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
ที่ชัดเจนวาตองเริ่มบันทึกขอมูลในระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
เมื่อผานกรรมการชุดใดพิจารณา  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 



- ๓๙ - 
 

มติ ที่ประชุมมีขอคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการขอปดหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม ที่ไมกําหนดระยะเวลา 
  การศึกษา มอบฝายวิชาการหารือกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  
  วิจัย และนวัตกรรม และหาขอมูลจากสถาบันอื่นเพื่อนํามาเปนแนวทางตอไป 
 ๒. ประกาศกระทรวงฉบับใหมคาดวานาจะออกปลายป ๒๕๖๔ และคาดวาจะมีผลบังคับใช 
  ป ๒๕๖๗ (ที่มา: จากการประชุมประชาพิจารณเกณฑฯ) 
 ๓. การดําเนินการของสวนงานในการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ที่ไมเขาระบบ 
  คลังหนวยกิต (Credit Bank) ใหสวนงานดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม 
 ๔. มอบฝายวิชาการประสานสํานักคอมพิวเตอรเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  
  รวมทั้งจัดทําแนวปฏิบัติและแจงสวนงานทราบตอไป 
 
 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจําป ๒๕๖๕ 
 

  ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ประจําป ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้ 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป เวลา 
๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๙.๐๐ น. 
๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๙/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันอังคารที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 



- ๔๐ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


