
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 
วันอังคารที ่๑๔ ธันวาคม 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.ศิริลักษณ กมลวรรณสิทธิ์ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนศักดิ์ ยะคําปอ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธญั เจริญศรีวิไลวัฒน (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๘. อาจารยกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ดร.สุตราภรณ ตันตินีรนาถ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๑. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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 ๑๕. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๖. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดคีณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๗. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ  กรรมการ 

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

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๙. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๒. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยกมลชนก เศรษฐบุตร  คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๒. อาจารยพนุชดา เจริญชัย    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๓. นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๔. ดร.สุภัสตรา เกาประดิษฐ ทรัพยชูกุล   คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก  คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๖. อาจารยสุธิดา ชิโนดม    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๗. อาจารยอัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้ง 
         คณะพาณิชยศาสตรและ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว 
 ๘. ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล    คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๙. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรยี อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจฤดี โชติกาวินทร  คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพร คุณภาพดีเลิศ  วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๑๓. อาจารยกมลวรรณ รอดหริ่ง    คณะการจัดการและ 
         การทองเที่ยว 
 ๑๔. ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแยม    คณะวิทยาศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศพล ผลาผล  คณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปศาสตร 
 ๑๖. อาจารยกมลวรรณ พลรักดี    คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๗. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
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วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม (มคอ. ๒) หลักสตูรปรับปรุง (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 ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามสีวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวิชาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๓๐ 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. หลักสูตรทีผ่านการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก  
สป.อว. แลว จํานวน ๑๗๘ หลักสูตร โดยแบงเปน  
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๗๙ ๓๐ ๑๒ ๑๒๑ 
๒๕๖๐ ๒ ๑๑ ๕ ๑๘ 
๒๕๖๑ ๔ ๖ ๑ ๑๑ 
๒๕๖๒ ๑๑ ๑ ๑ ๑๓ 
๒๕๖๓ ๑ - - ๑ 
๒๕๖๔ ๑๒ ๑ ๑ ๑๔ 
รวม ๑๐๙ ๔๙ ๒๐ ๑๗๘ 

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

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๓ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๑๐ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๑๔ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๑๒๖ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๖๓ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๑ ๑ ๒ ๔ 
๒๕๖๐ ๒ ๒ ๑ ๕ 
๒๕๖๑ - ๑๐ ๙ ๑๙ 
๒๕๖๒ ๓ ๕ ๓ ๑๑ 
๒๕๖๓ ๒ ๕ ๓ ๑๐ 
๒๕๖๔ ๗๗ ๒๖ ๑๑ ๑๑๔ 
รวม ๘๕ ๔๙ ๒๙ ๑๖๓ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทีย่ังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร  
ป ๒๕๖๔ ไดยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๖ - 
 

 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 
ครบถวนภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มหีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะดนตรีและการแสดง 
๒. คณะพยาบาลศาสตร 
๓. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๖. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๗. คณะศึกษาศาสตร 
๘. คณะสหเวชศาสตร 
๙. คณะเภสัชศาสตร 
๑๐. คณะโลจิสติกส 
๑๑. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๑๒. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๑๙๙/ ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑกลางการจาย 
  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร และการวิพากษหลักสูตร 
 

  ตามที่ฝายวิชาการไดออกแนวปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ 
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร นั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการ 
พัฒนาหลักสูตร และวิพากษหลักสูตร สามารถดําเนินการได ฝายวิชาการ จึงไดดําเนินการจัดทําประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๑๙๙/ ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑกลางการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนา 
หลักสูตร และการวิพากษหลักสูตร เพื่อใหครอบคลุมการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาทีพ่ัฒนาหลักสูตร  
และวิพากษหลกัสูตร โดยประกาศฯ ฉบับดังกลาว ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ ขั้นตอนการเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
 

 เพื่อใหการแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
ฝายวิชาการจึงไดจัดทําแนวปฏิบัติขั้นตอนการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Flowchart  
ขั้นตอนการเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ สรุปการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CWIE 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดทําระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อเปนแพลตฟอรมกลางที่รวบรวมขอมูลและ 
จัดเก็บผลการดําเนินงาน CWIE แบบครบวงจร (One Stop Service) ที่หนวยงานสามารถเขาไปใชประโยชน 
รวมกันได ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 สป.อว. ขอเรียนใหทราบวาในระบบฐานขอมูล CWIE จําเปนตองมีการบันทึกขอมูล 
พื้นฐานของสถาบนัอุดมศึกษาและขอมูลหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 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  
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 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 ๑๕๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๑ หลักสตูร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๗๙ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๖๒ หลักสูตร  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ การจัดอบรมสําหรับผูบริหาร คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศ และผูปฏิบัติงาน 
  ดานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and  
  Work Integrated Education: CWIE) ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กําหนด 
จัดการอบรมหลักสูตร “คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE และผูปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและ 
สถานประกอบการ” สําหรับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ระหวางวันที ่๓-๕ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดฝกอบรม ดังนี้ 
 ๑. กําหนดการจัดรูปแบบการอบรมเปน ๒ ระบบ คือ 
  ๑.๑ ผูเขาอบรมตองเรียนรูดวยตนเองตามโมดูลตาง ๆ ที่หลักสูตรกําหนดผานทาง  
Platform ของ สป.อว. ในชวงระหวางวันที่ ๓ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลวงหนาวันอบรม ๑ เดือน) 
  ๑.๒ ผูเขาอบรมตองเขารับการอบรมจากวิทยากร ในระหวางวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนีเ้ครือขายฯ ภาคตะวันออกจะจัดการอบรมในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 
 ๒. ผูเขาอบรมประกอบดวย ๓ กลุม คือ 
  ๒.๑ คณาจารยนิเทศ 
  ๒.๒ ผูนิเทศ CWIE 
  ๒.๓ ผูปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
 โดยมีจํานวนผูเขาอบรมขั้นต่ํา ๑๕๐ คน ทั้งนี้จํานวนสามารถยืดหยุนไดตามศักยภาพ 
ของผูจัดการอบรมฯ 
 ๓. วิทยากรที่กําหนดจาก สป.อว. 
 โดยมีรายละเอียดกําหนดการจัดอบรมและรายชื่อวิทยากรตามเอกสารดังแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 ๒๕๖๕ ตั้งเปาผลสัมฤทธิ์  
BUU MOOC จํานวน ๖๐ รายวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานพัฒนารายวิชา 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก 
การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ ในเครือขายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออก กองบริการการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. รายวิชาและสวนงานที่แจงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC เพิ่มเติม 
 

ลําดับ 
วันที่เสนอ 
ขอผลิต 

สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/สถาบัน) 

ชื่อรายวิชาที่จัดทํา 
MOOC 

อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ ๔ ก.ย. ๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร สถิติวิเคราะห...ยาก! ดร.วัลลภ  ใจด ี
 

 ๒. รายวิชา BUU MOOC ที่ไดรับการอนุมัติเผยแพรเรียบรอยแลว 
 

ลําดับ 
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานกั/

สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา MOOC อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๑ คณะวทิยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานดวยภาษาจาวา 

ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแยม 

หมายเหตุ รายวิชาที่ไดรับการอนุมัติเผยแพรเรียบรอยแลว รวม ๗ รายวิชา ดัง URL: https://mooc.buu.ac.th/ 
 
 ๓. จํานวนคนลงทะเบียนเรียนในระบบ BUU MOOC 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนคนลงทะเบียน 

ยอดรวม 
ต.ค. พ.ย. 

HUSO002 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจาํวัน ๖๕ ๑๘๙ ๒๕๔ 
LI002 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั ๘๙ ๗๘๖ ๘๗๕ 
LI003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๗๙ ๖๙๒ ๗๗๑ 
LI004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูชีวิตจริง ๕๕ ๒,๒๐๖ ๒,๒๖๑ 
MBA001 การกําหนดกลยุทธและแนวโนมการตลาดยุคดิจิทัล ๓๕ ๒๑ ๕๖ 
SCIA001 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปดานพืช ๘๓ ๑๕ ๙๘ 
SS001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานดวยภาษาจาวา - ๑๗ ๑๗ 

รวม ๔๐๖ ๓,๙๒๖ ๔,๓๓๒ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



- ๑๐ - 
 

 ๔. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มสีวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๑๔ สวนงาน และที่ยังไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๔ 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/ 
 รายช่ือสวนงานที่ยังไมแจงเสนอขอผลิตรายวิชา MOOC 

๑) คณะพยาบาลศาสตร 
๒) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
๓) คณะเภสัชศาสตร 
๔) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๕) คณะโลจิสติกส 
๖) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๗) คณะวิทยาศาสตร 
๘) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
๙) คณะวิศวกรรมศาสตร 
๑๐) คณะศิลปกรรมศาสตร 
๑๑) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
๑๒) คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๓) คณะดนตรีและการแสดง 
๑๔) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๕. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา มีแผนที่จะจัดโครงการเพื่อสงเสริม 
การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๕ จะดําเนินการ 
จัด ๒ รุน ในรุนที่ ๑ ซึ่งไดดําเนินการไปแลวในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุนที่ ๒ ในวันที ่ 
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้อยูในชวงการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดีทัศน (Video Production)  
ซึ่งจะมีการจัดโครงการฯ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณาจารยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด 
เกี่ยวกับการเขารวมโครงการฯ ทีก่องบริการการศึกษา โทรศัพทภายใน ๒๗๑๐ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 



- ๑๑ - 
 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การปรับปรุงแกไขหลกัสูตร 

๓.๑.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ  
 การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการบริการการทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน  
๒ รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตใหแกนิสิต  
ไดแก 
   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.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการเปน 
ผูประกอบการ โดยเปนรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางสังคม จํานวน ๑ รายวิชา เพื่อใหนิสิตนําไปประยุกตใชและ 
พัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหจัด 
การศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals - SDGs ไดแก 
   ๙๕๑๑๓๙๖๔ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
      Sustainable Development Goals 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

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



- ๑๒ - 
 

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

๓.๑.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน  
๒ รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตใหแกนิสิต  
ไดแก 
   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.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการเปน 
ผูประกอบการ โดยเปนรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางสังคม จํานวน ๑ รายวิชา เพื่อใหนิสิตนําไปประยุกตใชและ 
พัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหจัด 
การศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals - SDGs ไดแก 
   ๙๕๑๑๓๙๖๔ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
      Sustainable Development Goals 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๓ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๓.๑.๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 และโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน  
๒ รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตใหแกนิสิต  
ไดแก 
   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.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการเปน 
ผูประกอบการ โดยเปนรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางสังคม จํานวน ๑ รายวิชา เพื่อใหนิสิตนําไปประยุกตใชและ 
พัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหจัด 
การศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals - SDGs ไดแก 
   ๙๕๑๑๓๙๖๔ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
      Sustainable Development Goals 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๑๔ - 
 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
  และโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๓.๑.๔ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 แบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน  
๒ รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตใหแกนิสิต  
ไดแก 
   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.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการเปน 
ผูประกอบการ โดยเปนรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางสงัคม จํานวน ๑ รายวิชา เพื่อใหนิสิตนําไปประยุกตใชและ 
พัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหจัด 
การศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals - SDGs ไดแก 
   ๙๕๑๑๓๙๖๔ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
      Sustainable Development Goals 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 



- ๑๕ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
  แบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๓.๑.๕ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยและ 
 การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน  
๒ รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตใหแกนิสิต  
ไดแก 
   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.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการเปน 
ผูประกอบการ โดยเปนรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางสังคม จํานวน ๑ รายวิชา เพื่อใหนิสิตนําไปประยุกตใชและ 
พัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคตและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหจัด 
การศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals - SDGs ไดแก 
   ๙๕๑๑๓๙๖๔ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
      Sustainable Development Goals 
  ๓.  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก จํานวน ๑ รายวิชา เพื่อเปน 
วิชาเลือก และเพื่อเปนการเพิ่มทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
ดานการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคพลวัตของระบบภาษา ที่ยังคงใหความสําคัญกับการใชวัจนภาษา 
และอวัจนภาษาของมนุษย ในการติดตอสื่อสารทั้งการสื่อสารตอหนา และการสื่อสารเสมือนจริง วิชาการสื่อสาร 
เชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษา จึงมีความจําเปนเพื่อใหความรูเชิงลึก และการฝกปฏิบัติในหองเรียน และ 
นอกหองเรียนในการใชทักษะทั้งสองในการสื่อสารทางธุรกิจ ตลอดถึงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือองคกร  
ไดแก 
   ๙๖๓๔๑๖๖๔ การสื่อสารเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษา ๓ (๓-๐-๖) 
      Verbal and Nonverbal Communication 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๖ - 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยและ 
  การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๖๐ และผลิตบัณฑิตมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ๕ ป ซึ่งในแตละปการศึกษาจะมีนิสิตที่ผานกระบวนการ 
คัดเลือกและเขาศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามแผนการรับนิสิตและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามแผนของ 
หลักสูตร ประกอบกับผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ภายหลังจากทํางาน ๑ ปตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๕๙ ถึงปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตสาขาการจัดการบริการสังคมในระดับ 
ดีมากทุกปการศึกษา เปนการสะทอนใหเห็นวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  
สามารถผลิตบัณฑิตไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร ทั้งนี้ ไดนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และทันตอการพัฒนาทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม ในศตวรรษที่ ๒๑ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) แผนพัฒนา 
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และตรงตอ 
ความตองการของผูใชบัณฑิตในปจจุบัน 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๑๒๗ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๙๑ หนวยกิต 
 ๑) วิชาเอกบังคับ   ๗๖  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอกเลือก   ๑๕  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสตูรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ 
  ขอใหพิจารณาทบทวนการจัดเรียนการสอนในลักษณะโมดูลใหชัดเจนและสามารถวัดผล 
  ในแตละโมดูลได  
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรระยะสั้น 

๔.๒.๑ หลักสูตรระยะสั้นการสื่อสารออนไลนสําหรับผูประกอบการในยุคความปกติใหม  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอหลักสูตรระยะสั้นการสื่อสารออนไลนสําหรับ 
ผูประกอบการในยุคความปกติใหม เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ซึ่งมวีัตถุประสงคเพื่อมุงเนนพัฒนาทักษะดานการสื่อสารออนไลน อันประกอบไปดวยทักษะการสราง และทักษะ 
การใชสื่อใหแกผูประกอบการ เพื่อสามารถนําไปปรับใชกับการประกอบธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 
ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ
หลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อการเก็บสะสม

หนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของ
หลักสูตร  

(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

หลักสูตร: การสื่อสารออนไลนสําหรับ
ผูประกอบการในยุคความปกติใหม 
(Online Communication for 
Entrepreneurs in New Normal 
Period) 
สวนงาน: ภาควิชานิเทศศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภท หลักสูตร
ระยะสั้นซึ่งเปน
รายวิชาในหลักสูตร 
รหัสวิชา 
๒๐๒๓๓๒๖๔ 
ชื่อวิชา กลยุทธการ
วางแผนสื่อ  
(Strategic Media 
Planning) 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร  
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีความรู ความเขาใจใน
การสรางสาร และการใช
สื่อออนไลนสําหรับการ
สื่อสารเพื่อธุรกจิ 
๒. สามารถสรางสารที่มี
ความเหมาะสมกับการ
สื่อสารออนไลนสําหรับ
ธุรกิจ 
๓. สามารถใชสื่อที่มีความ
เหมาะสมกับการสื่อสาร
ออนไลนสําหรับธุรกจิ 

๔๘ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
สอบวัดผล ๓ ชัว่โมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร-อาทิตย 
เวลา ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

๓๐ คน ๔๙๙ บาท 

 
คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๒๗๙๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระยะสัน้การสื่อสารออนไลนสําหรับผูประกอบการ 
 ในยุคความปกติใหม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการสื่อสารออนไลนสําหรับผูประกอบการในยุคความปกติใหม  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหพิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนที่สงเสริมการเรียนรู 
    ตามอัธยาศัยของผูเรียน เชน การจัดทํา MOOC หรือ คอรสออนไลน 
  ๑.๒  ใหพิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมการอบรม 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก Mr. Fei Lu  
เปน ดร.รชฏ จันทรนอย เนื่องจาก Mr. Fei Lu ปฏิบัติงานครบตามกําหนดสัญญาจาง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  
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 ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๒ จาก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีรัตน คูหาพิทักษธรรม เปน ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
มณีรัตน คูหาพิทักษธรรม ลาออก ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๒. ขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับที่ ๗ จาก อาจารยณัทธีรา สมารักษ  
เปน ดร.เมทินี จามกระโทก เนื่องจาก อาจารยณัทธีรา สมารักษ มีแผนลาออก 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศพล ผลาผล 
  ลําดับที่ ๒ ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตร คุณเจตน 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา ศรีน้ําเงิน 
  ลําดับที่ ๕ ดร.วิจิตรา โหราเรอืง 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณิการ สมใจเพ็ง 
  ลําดับที่ ๗ ดร.เมทินี จามกระโทก  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก อาจารยยศพล จิระวุฒิ เปน ดร.พัณณอร เภาเจริญ เนื่องจาก อาจารยยศพล  
จิระวุฒ ิลาศึกษาตอภายในประเทศ ตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.พัชราภา ตันตราจิน 
  ลําดับที่ ๒ ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกลู 
  ลําดับที่ ๓ ดร.พัณณอร เภาเจริญ 
  ลําดับที่ ๔ ดร.สรชัย ศรีนิศานตสกุล 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกฤติ อิสริยานนท 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยธัชชนก สัตยวินิจ 
  ลําดับที่ ๗ อาจารยจิรายุทธ สีมวง 
  ลําดับที่ ๘ ดร.ดํารงพล แสงมณ ี
  ลําดับที่ ๙ ดร.เมทินา อิสริยานนท 
  ในการนี้ เนื่องจากคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงของ 
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ ซึ่งสงผลใหเกิดความไมตอเนื่องในการประสานงานและการถายโอนงาน และนําไปสู 
ความลาชาในการนําเสนอเรื่องตอไปยังที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
ดังกลาว 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๔.๑ การขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบและ/ หรืออาจารยประจํา 
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 ตามทีห่ลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และไดปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม ๕ คน  
ปรับลดเปน ๓ คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวนั้น  
 ปจจุบัน นายชยานนทน ชูตานนท ไดสิ้นสุดการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  
เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ครบตามสัญญาจาง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใหอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรคงเหลือ ๒ คน ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ จึงขอปรับลดอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและ 
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิม ๓ คน ขอปรับเปน ๒ คน โดยม ี
นิสิตคงเหลือในหลักสูตร ๗ คน และสัดสวนจํานวนอาจารยประจําตอนิสิตเต็มเวลา ไมขัดตอเกณฑการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๓/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวงเงินที่จะพึงใช 
เพื่อคาใชจายดานบุคลากร  
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม 
๑. นางสาวสุธาสิน ีชยางกูร ณ อยุธยา ๑. นางสาวสุธาสิน ีชยางกูร ณ อยุธยา 
๒. นายชยานนทน ชูตานนท ๒. Mr. Federico D’Orazio 
๓. Mr. Federico D’Orazio  

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบและ/ หรือ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบและ/ หรืออาจารยประจํา 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจํา 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   วิทยาเขตสระแกว 
 

 ตามที่โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจไดเสนอขอปดหลักสูตร 
แบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน และ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดอนุมัติแลวนั้น  
เนื่องจาก ดร.นนท สหายา ยายไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร  
ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย โครงการจัดตั้ง 
คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ดร.นนท สหายา  
เปน ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ 
 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ จึงขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)  
หลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปจจุบันหลักสูตร มีนิสิตจํานวน ๓๑ คน และจะปด 
หลักสูตรทันทีเมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา  
 



- ๒๔ - 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสตูร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม 
๑. อาจารยพิชญา ชิโนดม ๑. อาจารยพิชญา ชิโนดม 
๒. อาจารยวิไลลักษณ คําลอย ๒. อาจารยวิไลลักษณ คําลอย 
๓. ดร.นนท สหายา ๓. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ 

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/  
 หรืออาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจํา 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๔.๓ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจํา 
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรและ 
ขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน และคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดอนุมัติแลวนั้น  
คณะศึกษาศาสตรจึงขอรายงานความคืบหนาของนิสิตคงคางในหลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  
 ๑.  ปจจุบันมีจํานวนนิสิตคงคางอยูจํานวน ๖๒ คน โดยเมื่อสิ้นปการศึกษา ๒๕๖๔  
นิสิตชั้นปที่ ๕ จะะสําเร็จการศึกษาจํานวน ๑๘ คน ซึ่งจะทําใหมีนิสิตคงคางเม่ือสิ้นปการศึกษา ๒๕๖๔  
จะเหลือเพียง ๔๔ คน 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชูาติ พิณพาทย ไดเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชาติ  
พิณพาทย เปน อาจารยนิพนธ กล่ํากลอมจิต 
 



- ๒๕ - 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม 
๑. ดร.ภฐัธีรตา วัฒนประดิษฐ ๑. ดร.ภฐัธีรตา วัฒนประดิษฐ 
๒. อาจารยกมลวรรณ พลรักดี ๒. อาจารยกมลวรรณ พลรักดี 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชาติ พิณพาทย ๓. อาจารยนิพนธ กล่ํากลอมจิต 

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/ ๒๕๖๔ 
(ประชุมเวียน) เมื่อวันที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรือ 
 อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารยประจํา 
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔.๔ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 
  คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามทีค่ณะการจัดการและการทองเที่ยวมีความประสงคจะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนา 
บุคลากรในประเทศ โดยเฉพาะดานผูประกอบการ ในการเปนรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยใช 
วิธีการคิดตามสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารย (Full Time Equivalent Student: FTES)  
ทั้งนีห้ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีเกณฑอาจารยประจําหลักสูตรในอัตรา  
อาจารย ๑ คน ตอนิสิต ๒๕ คน ซึ่งจํานวนการรับนิสิตเมื่อคํานวณตามสูตร FTES แลว มีจํานวนนิสิตที่รับได 
ดังแสดงในตาราง ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

อาจารยประจํา 
(คน) 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘  

(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ีขอปรับใหม 
ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

(คน) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต ๒๔ ๑๗๐ ๒๓๔ 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ  

๑๑ ๖๔ ๑๐๓ 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  ๘ ๕๐ ๗๕ 
รวม ๔๓ ๒๘๔ ๔๑๒ 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะการจัดการและการทองเที่ยว ในการเวียนระเบียบวาระ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๓.๑/ว ๐๐๑๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ คณะการจัดการ 
และการทองเที่ยว แลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 
  คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม 
 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
บูรณาการและนวัตกรรม ซึ่งเปนหลักสูตรใหมที่บูรณาการรวมกับศาสตรตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ผูประกอบการ โดยสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน ๓ ป และหลักสูตรสหวิทยาการ ที่จัดการเรียนการสอน 
แบบโมดูล รวมทั้งนํามาทําเปนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) เพื่อใหผูสนใจ 
สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและสามารถเลือกปริญญาได 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยไมเนนเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรแตอาจจะ 
  บูรณาการศาสตรทางดานศิลปศาสตรดวย 
 ๒. ควรศึกษาหลักสูตรรูปแบบใหมของมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม 
  ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



- ๒๗ - 
 

 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


