
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
วันอังคารที ่๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๗. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๘. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๔. ดร.พิสิษฐ บึงบัว     กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
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 ๑๕. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๖. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๐. ดร.อุมาพร พลายระหาร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๑. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาทีร่อยตรรีณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๓. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม     กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๐. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณ ีธีรกุลกิตติพงศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
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 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ   คณะการแพทยแผนไทย 
         อภัยภูเบศร 
 ๒. อาจารยสุวิภา อินตะเขียว    คณะการแพทยแผนไทย 
         อภัยภูเบศร 
 ๓. อาจารยภาณุพงศ บุญเพียร    คณะวิทยาศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา วิวัฒนวานิช  คณะวิทยาศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ผลเต็ม  คณะวิทยาศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา ศรีน้ําเงิน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศพล ผลาผล  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณิการ สมใจเพ็ง  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย ศรีนิล   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยธนนทรัฐ นาคทั่ง   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๑. ดร.กัลยารัตน เชี่ยวชาญ    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๒. ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๓. ดร.เมธินี จามกระโทก    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๕. ดร.วิโรจน โกศลฤทธิชัย    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๖. ดร.อารยา สุนทรวิภาต    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๗. อาจารยกนกรัชต กาสาวพานิชย   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๘. อาจารยคริส ชาน     คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๙. อาจารยจาตุรันต แชมสุน    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๐. อาจารยณมณ ศรหิรัญ    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๑. อาจารยณัทธีรา สมารักษ    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๒. อาจารยธัชนันท สังวาล    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๓. อาจารยธารารัตน พวงสุวรรณ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๔. อาจารยปยาภรณ รัตโนภาส    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๕. อาจารยภัญนภัส พฤกษากิจ    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๖. อาจารยลักษมณ บุญมา    คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
 ๒๗. อาจารยวรวิทย พูลสวัสดิ์    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๘. อาจารยศรชัย อุดมธนาพงศ    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๙. อาจารยสุทธิรักษ สุวรรณเดชา   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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 ๓๐. นางสาวนภชนก ไหมทอง    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุรีย กรบุญรักษา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓๒. รองศาสตราจารย ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ  คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓๔. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๓๕. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๓๖. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (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  
เพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ 
นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 ๑๙๖ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ ๘๐ ๓๒ ๑๒ ๑๒๔ 
๒๕๖๐ ๔ ๑๑ ๕ ๒๐ 
๒๕๖๑ ๔ ๙ ๑ ๑๔ 
๒๕๖๒ ๑๓ ๓ ๑ ๑๗ 
๒๕๖๓ ๑ ๒ - ๓ 
๒๕๖๔ ๑๖ ๑ ๑ ๑๘ 
รวม ๑๑๘ ๕๘ ๒๐ ๑๙๖ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๓๓ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๑๑ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๒ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๙๘ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๔๔ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๕๙ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๐ - ๒ ๑ ๓ 
๒๕๖๑ - ๗ ๙ ๑๖ 
๒๕๖๒ ๑ ๓ ๓ ๗ 
๒๕๖๓ ๓ ๓ ๓ ๙ 
๒๕๖๔ ๗๔ ๒๒ ๑๑ ๑๐๗ 
๒๕๖๕ ๑ - - ๑ 
รวม ๗๙ ๓๗ ๒๘ ๑๔๔ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทีย่ังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร 
ป ๒๕๖๔ ได ยกเวนสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) นั้น ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงานตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑  
(การกํากับมาตรฐาน) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใหแจงประธานหลักสูตรเขาไปตรวจสอบหลักสูตรและ 
ประมวลผลหลักสูตร หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตรขึ้นสถานะ “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 ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่ 
หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มหีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

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

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ขอเชิญสงหลักสูตรเขารวมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรปูแบบสหกิจศึกษาและ 
  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงาน  
  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดรับ 
งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดําเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ 
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อบูรณาการการศึกษารูปแบบ CWIE กับ EEC Model Type A  
และสรางโมเดลการจัดการศึกษาในรูปแบบดังกลาว โดยจะมีการดําเนินงานตามกระบวนการ Master Class  
ที่มี Mentor เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปนพี่เลี้ยงใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่เขารวม 
โครงการ  
 ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอประชาสัมพันธโครงการฯ ดังกลาว  
โดยสามารถดูรายละเอียดของโครงการฯ ไดตามขอเสนอโครงการฯ และหากสถาบันอุดมศึกษาสนใจเขารวม 
โครงการฯ ใหสงขอเสนอโครงการ จํานวน ๑ ชุด สงไปยัง กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ พรอมสงไฟล PDF ของเอกสารดังกลาว (แบบฟอรมขอเสนอโครงการฯ และเลมหลักสูตร)  
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cwie.mhesi@gmail.com ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ลิ้งค https://shorturl.asia/5AC7M และสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับโครงการดังกลาวไดที่ผูแทนของแตละประชุมอธิการบดีซึ่งเปนคณะทํางานของโครงการฯ หรือติดตอที ่ 
นายอาณัติ จั่นเผือก โทรศัพท ๐-๒๐๓๙-๕๖๐๙ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ ขอแจงหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

  ดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดมีหนังสือท่ี กค ๕๑๑๕/ว ๕๖ ลงวันที่  
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักสูตร/ สาขาวิชาที่ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตองผานการ 
พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแลว รวมถึงหลักสูตร/ สาขานั้นตอง 
เปนไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร และผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาและเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษารายงานผานระบบ  
CHE QA Online จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจงรายชื่อหลักสูตรที่กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดรับ 
จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เดิม) สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
  ๑. หลักสูตรใหมที่ผานการรับทราบหลักสูตร/ หลักสูตรปรับปรุงที่ผานการพิจารณา 
ความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่กองทุนใหกูยืมเงินกับผูกูยืมเงินรายใหมและ 
รายเกาได (รายช่ือหลักสูตรตามบัญชีที ่๑) 
  ๒. หลักสูตรปรับปรุงที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณา 
ความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่กองทุนใหกูยืมเงินไดเฉพาะผูกูยืมเงินรายเกา 
เลื่อนชั้นป (รายชื่อหลักสูตรตามบัญชีที่ ๒) 
  ทั้งนี้ หากประสงคใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษากับผูกูยืมรายใหมและรายเกาเปลี่ยน 
สถานศึกษาตามขอ ๒ มหาวิทยาลัยจะตองเรงดําเนินการให สป.อว. รับทราบหลักสูตรโดยมรีายชื่อหลักสูตร 
ตามบัญชีที่ ๒ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ แจงการปรับปรุงแบบประเมินในระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (assess.buu.ac.th) 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพากําหนดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตในระบบประเมิน 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา (assess.buu.ac.th) ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๔๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
มาตั้งแตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนประโยชนและสอดคลองการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN-QA และเกณฑ EdPEx กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ  
ในฐานะหนวยประสานงาน ขอแจงการปรับปรุงแบบประเมินในระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแนวทาง ดังนี้ 
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แบบประเมิน ผูประเมิน แนวทางการปรับปรุง 
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนการสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต (ประเมินรายวิชา) นิสิต 
ลดคําถามที่ไมจําเปน /  
เพิม่คําถามที่จําเปน /  
ปรับปรุงประเด็นคําถาม 
 
 
 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู อาจารย 

๔. แบบประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนิสิตตอการ
เรียนการสอนออนไลน 

๕. แบบประเมินการใหบริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา 
นิสิต 

ยกเลิกการประเมินในระบบฯ  
ใหสวนงาน/หนวยงานที ่
รับผิดชอบประเมินเอง 

 

  ในการนี้ ฝายวิชาการขอความอนุเคราะหทานแจงหัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา  
และประธานหลักสูตรเพื่อทราบและใหความเห็นตอการปรับปรุงแบบประเมินฯ ในลําดับ ๑, ๒ และ ๓  
ตามลิงกดังเอกสารที่แนบ ภายในวันศุกรที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 

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  
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 
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 ทั้งนี้ แตละสวนงานไดดําเนินการบันทึกขอมูลแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลักสูตรป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บันทึกขอมูลจํานวน ๑๕๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE  
จํานวน ๖๑ หลักสูตร  
 หลักสูตรป ๒๕๖๔ บันทึกขอมูลจํานวน ๘๖ หลักสูตร และมีหลักสูตร CWIE จํานวน  
๖๖ หลักสูตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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 กองบริการการศึกษาขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา มสีวนงานที่แจงขอผลิต 
รายวิชาแลวจํานวน ๑๖ สวนงาน และที่ยังไมแจงขอผลิตรายวิชาอีก ๑๒ 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) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
๒) คณะเภสัชศาสตร 
๓) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๔) คณะโลจิสติกส 
๕) คณะวิทยาศาสตร 
๖) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
๗) คณะวิศวกรรมศาสตร 
๘) คณะศิลปกรรมศาสตร 
๙) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
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๑๐) คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๑) คณะดนตรีและการแสดง 
๑๒) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๒. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา จะจัดโครงการเพ่ือสงเสริมการพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการอบรมในรุนที่ ๒  
ในหัวขอการผลิตสื่อวีดีทัศน (Video Production) มีกําหนดจัดโครงการฯ ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของ Covid-19 ฝายวิชาการจึงกําลังพิจารณาความเหมาะสมในการจัด 
โครงการอีกครั้ง หากสามารถกําหนดวันที่เหมาะสมไดแลวฝายวิชาการจะแจงใหสวนงานทราบตอไป 
 ๓. ฝายวิชาการไดเสนอขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑกลาง 
การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจหรืออานผลงานจากการผลิตรายวิชา BUU MOOC โดยไดรับ 
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการรางและ 
กลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบรอยแลว ในลําดับตอไปฝายวิชาการจะไดดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนฯ ใหกับผูทรงคุณวุฒิ 
ที่ไดตรวจหรืออานผลงานจากการผลิตรายวิชา BUU MOOC ทุกรายวิชาตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๐ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผานการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเขารวม 
  โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)  
  เพื่อการมีงานทําและเตรียมความพรอมรองรับการทํางานในโลกอนาคต 
 

 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดจัดทํา 
โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทําและเตรียม 
ความพรอมรองรับการทํางานในโลกอนาคต มหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)  
ให สป.อว. พิจารณา จํานวน ๒๑ หลักสูตร นั้น 
 สป.อว. ไดประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)  
เพื่อเขารวมโครงการ ฯ ดังกลาวตามประกาศ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา  
มีหลักสูตร ฯ ที่ผานการคัดเลือก จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 
 ๑. หลักสูตร Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน คณะวิทยาศาสตรและ 
   ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยไดรับงบประมาณ  
   จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. การพัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรือนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  
   (IoT) และการปลูกเมลอนดวยระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยไดรับงบประมาณ จํานวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. การบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมืออาชีพดวยลีน คณะวิทยาศาสตรและ 
   ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยไดรับงบประมาณ 
   จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
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 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงไดเชิญ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเขารวมลงนามในบันทึกขอตกลงการสนับสนุนการดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non degree) ภายใตโครงการดังกลาว เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ สํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๑ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร (Pre-Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดรับสมัครหลักสูตรเตรียม 
วิศวกรรมศาสตร (Pre-Engineering) เปนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อสรางทรัพยากรบุคคล 
ดานวิศวกรรมใหมีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกตอง เหมาะสมตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ดานวิศวกรรมศาสตร และการพัฒนาตอยอดสูการเปนวิศวกรที่ประสบความสําเร็จในอนาคต 
 ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงษ วันจันทึก ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและ 
ถายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหขอมูลถึงการเปดรับสมัครหลักสูตร  
เตรียมวิศวกรรมศาสตร (Pre-Engineering) ซึ่งเปนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จะเปดภาคเรียนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี ้
วาคณะ ฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาในการสรางทรัพยากรบุคคลดานวิศวกรรม ใหมีพื้นฐานทาง 
วิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกตอง เหมาะสมตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร และ 
การพัฒนาตอยอด สูการเปนวิศวกรที่ประสบความสําเร็จในอนาคต จึงไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non-degree) เตรียมวิศวกรรมศาสตร (Pre-Engineering) ที่เปดโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ที่มีความสนใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิศวกรรม หรือผูมีความความสามารถพิเศษในทาง 
การประดิษฐ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขาศึกษาตอในสาขาที่ถนัดเพื่อพัฒนา 
ความสามารถพิเศษทางทักษะวิชาชีพควบคูกับวิชาการ เกิดทักษะการรูคิดอยางมีเหตุผล แกไขปญหาดวย 
ปญญา มีจิตสํานึก จิตสาธารณะซึ่งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิศวกรรม  
จึงไดกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตร คือสรางผูเรียนที่มีความพรอมในดาน Hard Skill และ Soft Skill ที่สําคัญ 
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร และเปนวิศวกรที่ประสบความสําเร็จในอนาคต และ 
ไดออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
การจัดการตลอดชีวิต (รายวิชา) หลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร (Pre-Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งเปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่  
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร (Pre-Engineering) 
 ๑. รายวิชาที่เปดสอน จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) EN 001 100 [๓ (๓-๐-๖)] การพัฒนาทักษะการเรียนรู (Learning Skill  
Development) จํานวน ๓ หนวยกิต (๔๕ ชั่วโมง) 
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   ๒) EN 001 203 [๓ (๓-๐-๖)] การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer  
Programming) จํานวน ๓ หนวยกิต (๔๕ ชั่วโมง) 
   ๓) EN 001 200 [๓ (๓-๐-๖)] สถิตยศาสตร (Statics) จํานวน ๓ หนวยกิต  
(๔๕ ชั่วโมง) 
 ๒. จํานวนรับ รายวิชาละ ๑๕๐ คน 
 ๓. คุณสมบตัิ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช.) 
 ๔. คาธรรมเนียมการศึกษา 
   ๔.๑ วชิาบรรยาย หนวยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑) EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู (Learning Skill  
Development) จํานวน ๓ หนวยกิต (๔๕ ชั่วโมง) คาลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท 
   ๒) EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer  
Programming) จํานวน ๓ หนวยกิต (๔๕ ชั่วโมง) คาลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท 
   ๓) EN 001 200 สถิตยศาสตร (Statics) จํานวน ๓ หนวยกิต (๔๕ ชั่วโมง)  
คาลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท 
   ๔.๒ วชิาปฏิบัติการ หนวยกิตละ ๒,๐๐๐  บาท 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๒ ขอเชิญเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล ครั้งท่ี ๒ 
 

 ดวยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล ครั้งที่ ๒ วันจันทรที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแบงกิจกรรมเปน  
๒ ชวง ดังนี ้
 ชวงที่ ๑ บรรยายเรื่อง นโยบายดานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   วิทยากร รองศาสตราจารย ดร.สมุนต สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
   เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
 ชวงที่ ๒ เสวนาหัวขอ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหนวยกิต 
   วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จึงขอเชิญหัวหนาสวนงาน  
เขารวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล ครั้งที่ ๒ ณ หองประชุมเทา-ทอง ๑ ชั้น ๒  
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอใหทานลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ไดที่  
https://bit.ly/sc-dean-rg สวนงานละไมเกิน ๒ คน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ทัง้นี้ ขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากรเขารวมโครงการฯ ดังกลาวผานระบบ ZOOM CLOUD MEETING  
Meeting ID: 956 041 8814 Passcode: 555944 หรือสแกน Qr code ดานลาง 



- ๑๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา 
  ที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการดําเนินการ แนวทางการขอ 
เปดหลักสูตรการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา การจัดทํารายละเอียดขอเสนอการจัดการศึกษา 
เชิงหลักการ และการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร เมื่อวันจันทรที่ ๗ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวชมพู ชั้น ๒ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมช้ีแจงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกตางจาก 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
  ๑) การปรับรูปแบบการศึกษาและแนวคิดของการจัดทํา Sandbox 
      โดย ผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์ โกษียาภรณ  
     คณะทํางานเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน 
     การอุดมศึกษา 
   ๒) Conceptual framework มาตรการในกํากับ ติดตามประเมินผล  
       เพื่อรับรองการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน 
       โดย รองศาสตราจารยยุทธนา ฉัพพรรณรัตน 
      คณะทํางานเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน 
      การอุดมศึกษา 
   ๓) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการจัดทําหลักสูตร Sandbox 
       โดย รองศาสตราจารยเพ็ยรัตน หงสวิทยากร 
      คณะทํางานเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน 
      การอุดมศึกษา 

 
ลงทะเบียน onsite 

https://bit.ly/sc-dean-rg 

 
เขารวมการบรรยายและเสวนา  

https://bit.ly/shotcourse21Feb22 
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   ๔) แนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
       โดย นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณ ี
      หัวหนากลุมภารกิจบริหารยุทธศาสตร  
      สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ๒. กิจกรรมการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการจัดทําหลักสูตร 
 โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอหลักสูตร ๔ หลักสูตร ไดแก  
   (๑) หลักสูตรบริหาธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพแบบองครวม  
        (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ  
   (๒) หลักสตูรของเภสัชศาสตรบัณฑิต ฐานสมรรถนะ คณะเภสัชศาสตร 
   (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและ 
        เทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
   (๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบอัตโนมัต ิหุนยนต และดิจิทัล  
        หลักสูตร ๔ ป และตอเนื่อง (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
  ๓.๑.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง  
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ซึ่งที่ประชุม ฯ มีมติดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการฯ มขีอเสนอแนะใหปรับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
     การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
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    ๑.๑  ขอ ๗ (๑) การยกเวนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมควรระบุ 
       จํานวนหนวยกิต เพื่อใหเกิดความยืดหยุนหากมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภายหลัง 
    ๑.๒  ขอ ๗ (๒) การยกเวนผลการเรียนหมวดวิชาเลือกเสรีไมควรระบุจํานวน 
       หนวยกิต เนื่องจากโครงสรางตามเกณฑกําหนดวา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
       ผูเรียนอาจเรียนหมวดวิชาเลือกเสรีมาแลวมากกวา ๖ หนวยกิต 
    ๑.๓  ขอ ๘ การเทียบโอนหนวยกิตผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะใหพิจารณา 
       ทบทวนการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ๒. มอบฝายวิชาการปรับแก (ราง) ประกาศฯ โดยศึกษาขอมูลจากสถาบันอ่ืนประกอบ 
     กอนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 ในการนี้ฝายวิชาการจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
เพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับ 
 ปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง  
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑  ใหปรับเกณฑการรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองใหสอดคลองกับเนื้อหาในขอ ๕  
    คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ๑.๒  ขอ ๖ (๑) และ (๒) ใหทบทวนขอความ จาก “โดยไมดูผลการเรียน” เปน  
    “โดยผลการเรียนที่จะไดรับการยกเวนตองผาน” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  ๓.๑.๒ การขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา 
   การแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตภาคการศึกษาตน  
   ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

 ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนสถาบันความรวมมือ 
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตไดมีพระราชบัญญัติของสถาบัน และ 
สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายจะเปดหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตของสถาบันเอง ประกอบกับมติ 
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเรื่องการดําเนินการงดรับนิสิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทย และมอบหมายให 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการแจงงดรับนิสิตหลังจากการรับนิสิตในปการศึกษา ๒๕๖๔  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวาควรดําเนินการงดรับนิสิตและปดหลักสูตรแบบ 
มีเงื่อนไขตอไป เนื่องจาก 
 ๑. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร ป ๒๕๖๕ ตามเกณฑ 
มาตรฐานสาขาวิชาตองมีใบประกอบสาขาแพทยแผนไทยครบทั้ง ๔ สาขา 
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 ๒. จํานวนของนิสิตที่ศึกษาในแตละปของสาขาวิชาการแพทยแผนไทยนอยกวา 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
 ๓. ความซ้ําซอนของการเปดหลักสูตร มีความใกลเคียงกันระหวางหลักสูตร 
การแพทยแผนไทยและหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต 
 ๔. แนวนโยบายของคณะที่สนใจเปดหลักสูตร ที่ไมใชหลักสูตรวิชาชีพ 
 ๕. ความรวมมือในเครือขายมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตรการแพทยแผนไทยนอยกวา 
หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต 
 ในการนี้คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จึงขอเสนอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)  
หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป โดยหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา 
การแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปจจุบนัมีนิสิตคงเหลือ จํานวน ๑๔๐ คน และจะ 
ปดหลักสูตรทันทีเมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จการศึกษา  
 

คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร 
 การแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

มติ ถอนวาระ 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรใหม 

๔.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการและนวัตกรรม  
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 
และนวัตกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ จากเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อุตสาหกรรมเปาหมาย ๑๐+๒ ไดแก การตอยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม ประกอบดวย  
๑) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ๓) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
กลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูป 
อาหาร และการเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต ประกอบดวย ๑) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม  
๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ๓) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล  
๕) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร รวมถึง อุตสาหกรรมที่เพิ่มเขามาใหม คือ ๑) อุตสาหกรรมการปองกัน 
ประเทศ และ ๒) อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern  
Economic Corridor (EEC) นั้น ที่มีความตองการบุคลากรที่มีความรูทางดาน วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ทําใหองคกรสามารถแขงขันในระดับโลกไดนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 
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และนวัตกรรม เปนหลักสูตรที่จะตอบสนองความตองการของสังคมในบริบทปจจุบัน ที่ผูเรียนจะตองมีทักษะ 
การเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูจากการปฏิบัตจิริง มีความคิดสรางสรรคเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ 
มีการแขงขันสูง รูจักเริ่มตนการทํางานที่มองเปาหมายความสําเร็จเปนสําคัญ (Begin with the end in mind)  
สามารถออกแบบการเรียนรูและสมรรถนะที่คิดหวังของตนเอง ทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมการคิด วัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมครอบครัว และใชประโยชนจากโอกาสรอบ ๆ ตัว  
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม เพิ่มคุณคาและสรางมูลคาใหกับองคกร 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๒๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๘๔ หนวยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ  ๖๙  หนวยกิต 
  ๑.๑) โมดูลเปดโลกนวัตกรรมและสรางแรงบัลดาลใจ ๑๓  หนวยกิต 
  ๑.๒) โมดูลทักษะสืบคน  ๑๔  หนวยกิต 
  ๑.๓) โมดูลทักษะเชิงเทคนิค    ๙  หนวยกิต 
  ๑.๔) โมดูลประยุกต  ๑๑  หนวยกิต 
  ๑.๕) โมดูลทีมวิจัย    ๗  หนวยกิต 
  ๑.๖) โมดูลการมองอนาคต    ๖  หนวยกิต 
  ๑.๗) โมดูลโลกแหงความจริง    ๙  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเลือก ไมนอยกวา    ๑๕  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 
 และนวัตกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการและนวัตกรรม  
  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหตัดภาพในหมวดที่ ๑ ขอ ๑๑ ออก  
  ๑.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเขียนใหครอบคลุม PLO ของหลักสูตร 
  ๑.๓  ใหตัดแผนการเรียน ๓ ป ออก 
 



- ๑๙ - 
 

 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๒ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการและนวัตกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการและนวัตกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการและนวัตกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและ 
การวิเคราะหขอมูล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากในยุคที่ขอมูลมีความสําคัญและ 
การพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นกาวหนาไปไกลดวยขอมูลมหาศาลที่มีอยู ผูที่จัดการกับขอมูลไดดีที่สุด  
รูจักการสกัดสาระสําคัญที่ไดจากขอมูล และรูจักใชขอมูลอยางชาญฉลาด เพื่อนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  
ไมวาจะเปนทางดานธุรกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานการแพทย ดานการศึกษา และอ่ืน ๆ ยอมจะนําพาองคกรนั้น 
กาวหนาไดไกลและประสบความสําเร็จ โดยการจะไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลายนี้ 
ตองประกอบดวย ศาสตรหลายแขนง ซึ่งศาสตรหลัก ไดแก สถิติ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ธุรกิจ โดยที ่
มหาวิทยาลัยบูรพาของเรานั้นมีคณาจารยที่มีความสามารถในดานตาง ๆ นี้อยางครบถวนสําหรับการสราง 
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หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการจัดการขอมูลในสถานการณปจจุบันและในอนาคต อีกทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา 
ยังอยูในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศซึ่งเปนสิ่งเกื้อหนุนทําใหการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตรนี้สามารถทํา 
รวมกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศไดเปนอยางด ี
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๒๗ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๑ หนวยกิต 
 ๑) วิชาเอกบังคับ  ๗๒  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา      ๙  หนวยกิต 
 ๓) การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน    ๑๐  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและ 
 การวิเคราะหขอมูล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ใหจัดทําตารางขอมูลเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่คลายคลึงกัน 
    วามีความแตกตางกันอยางไร  
  ๑.๒  หมวดที่ ๓ ขอ ๔ ใหสรุปขอมูลจากภาพเปนความเรียง และตัดภาพออก 
  ๑.๓  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะพิเศษ 
    ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูของ 
    หลักสูตร โดยใหระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนและแตกตางจากสถาบันอื่น ๆ 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๑.๔ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕  
จํานวนที่จะรับเขาศึกษาภาคปกติ จํานวน ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕  
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรระยะสั้น 

๔.๒.๑ หลักสูตรระยะสั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน ๒๕ หลักสูตร เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit  
 Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เสนอ 
หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
จํานวน ๒๕ หลักสูตร ดังนี้  
  ๑. หลักสูตรระยะสั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ  
  ๒. หลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากพืช  
  ๓. หลักสูตรระยะสั้นเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทุเรียนและไมผลเขตรอน  
  ๔. หลักสูตรระยะสั้นพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ๕. หลักสูตรระยะสั้นหลักการโปรแกรม  
  ๖. หลักสูตรระยะสั้นการเขียนโปรแกรมบนเว็บดวยเทคโนโลยีเฟรมเวิรก  
  ๗. หลักสูตรระยะสั้นการเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่งบน 
      การประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
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  ๘. หลักสูตรระยะสั้นการบัญชีการเงิน  
  ๙. หลักสูตรระยะสั้นหลักเศรษฐศาสตร  
  ๑๐. หลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสาร  
  ๑๑. หลักสูตรระยะสั้นศิลปะการพูดและการนําเสนอ 
  ๑๒. หลักสูตรระยะสั้นหลักการตลาด  
  ๑๓. หลักสูตรระยะสั้นภาษีอากร  
  ๑๔. หลักสูตรระยะสั้นเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจ  
  ๑๕. หลักสูตรระยะสั้นการจัดการการคาชายแดน  
  ๑๖. หลักสูตรระยะสั้นการจัดการการผลิต  
  ๑๗. หลักสูตรระยะสั้นการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
  ๑๘. หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษธุรกิจ  
  ๑๙. หลักสูตรระยะสั้นสถิติธุรกิจเบื้องตน  
  ๒๐. หลักสูตรระยะสั้นการแปลทางธุรกิจ  
  ๒๑. หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ  
  ๒๒. หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
  ๒๓. หลักสูตรระยะสั้นเคมีพื้นฐาน  
  ๒๔. หลักสูตรระยะสั้นแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย  
  ๒๕. หลักสูตรระยะสั้นคณิตศาสตรการเงินเบื้องตนและแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 



ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๑. หลักสูตร: การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
พืชเศรษฐกิจ (Economic Plant 
Tissue Culture) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้น 
ซึ่งเปนรายวิชาในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๐๖๓๖๖๔ 
ชื่อวิชา การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย 
จํานวน ๓ (๒-๓-๔) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. เขาใจและอธิบายหลักการพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในการเพิ่มมูลคาผลติภณัฑทาง
การเกษตรได   
๒. สามารถประยุกตความรูทีไ่ดในงานเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
พืช ไดแก การสรางหองปฏิบัติการอยางงาย  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุเชิงการคา
และการปรับปรุงพันธุ เพื่อใชในการสรางรายได  
๓. สามารถสรางโมเดลธุรกิจและวางแผนการจัด
จําหนายพืชที่เกิดจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อได 

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร-อาทิตย
เวลา ๐๙.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. 

๒๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๒. หลักสูตร: การแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารจากพืช (Plant Food 
Products Processing) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้น 
ซึ่งเปนรายวิชาในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๐๖๔๑๖๔ 
ชื่อวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 
จากพืช 
จํานวน ๓ (๒-๓-๔) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีความซื่อสัตย กระตือรือรน และคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 
๒. เขาใจและอธิบายหลักการแปรรูปผลิตภณัฑอาหาร
จากพืช  
๓. ประยุกตใชความรูพื้นฐานไดอยางเหมาะสมเพื่อ 
แปรรูปผลิตภณัฑอาหารกพืชชนิดตาง ๆ   
๔. สามารถคํานวณตนทุนการผลติ และการวางแผน 
การจัดจําหนายในชองทางตาง ๆ ได 

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร-อาทิตย 
เวลา ๐๙.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. 

๒๕ คน ๔,๐๐๐ บาท 

๓. หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการทุเรียนและไมผลเขตรอน 
(Production technology and 
Management of Durian and 
tropical fruits) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๐๓๔๓๖๔ 
ชื่อวิชา การจัดการผลิตไมผลสมยัใหม 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. เขาใจและอธิบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
ทางดานการจัดการผลิตไมผล 
๒. ประยุกตและสังเคราะหใชความรูพื้นฐานและเทคโนโลยี
ทางดานพืชและศาสตรที่เกี่ยวของในการจัดการผลิตไมผล
และพืชเศรษฐกิจ  
๓. ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูผลิต ผูบริโภคทาง
การเกษตร และสิ่งแวดลอม   

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา๑๖.๐๐-
๑๙.๐๐ น. 
วันเสาร-อาทิตย 

๒๐ คน ๔,๐๐๐ บาท 



- ๒๔ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

เวลา ๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. 

๔. หลักสูตร: พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information 
Technology Fundamentals) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๙๐๑๐๐๖๔ 
ชื่อวิชา พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการขอมูล) ปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดานความรู 
๑. ใชอธิบายหลักการของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
และการประมวลผลได 
๒. อธิบายหลักการในการใช เครือขายสังคมไดอยาง
ปลอดภัยในชีวิตประจําวันได 
ดานทักษะ  
๓. สามารถโปรแกรมเพื่อประมวลผลสารสนเทศเบื้องตนได  
ดานความสามารถในการประยุกตใช  
๔. สามารถประยุกตเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
ดานความรับผิดชอบ 
๕. มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานเปนทีมเพื่อใหงานบรรลุ
เปาประสงค  

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร  
เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. 

๒๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๕. หลักสูตร: หลักการโปรแกรม 
(Programming Fundamentals) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๙๐๑๔๐๖๔ 
ชื่อวิชา หลักการโปรแกรม ๑ 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการขอมูล) ปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ตระหนักถึงสิทธิความเปนเจาของลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
ของผูอื่น 
๒. สามารถวิเคราะหปญหาและออกแบบขั้นตอนการ
แกปญหาดวยผังงานและซูโดโคดเพื่อแกปญหาพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวันได 
๓. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 
๔. สามารถนําขั้นตอนการแกปญหาที่ออกแบบมาเขียนเปน
โปรแกรมเพื่อแกปญหาพื้นฐานในชีวิตประจําวันได 
๕. ประยุกตใชหลักการในการเขียนโปรแกรมเบื้องตนไปใช
แกปญหาพื้นฐานในชีวิตประจําวันได   

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันอาทติย  
เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๗.๐๐ น. 

๒๐ คน ๔,๐๐๐ บาท 



- ๒๕ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๖. หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมบน
เว็บดวยเทคโนโลยีเฟรมเวิรก (Web 
Programming with Framework 
Technology) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๙๐๓๘๗๖๔ 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ดวย
เทคโนโลยีเฟรมเวิรก 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการขอมูล) ปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต
และฐานขอมูลได  
๒. สามารถอธิบายสถาปตยกรรมแบบโมเดล-วิว-คอนโทรล
ได 
๓. สามารถประยุกตใชหลักการและทฤษฎีการออกแบบ
เว็บไซตและฐานขอมูล และสถาปตยกรรมแบบโมเดล-วิว-
คอนโทรล (MVC) 
เพื่อพัฒนาเว็บไซตโดยเว็บเฟรมเวิรกได 

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร 
เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๗.๐๐ น. 

๒๐ คน ๔,๐๐๐ บาท 

๗. หลักสูตร: การเขียนโปรแกรม
อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่งบน 
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
(Internet of Things 
Programming on Cloud 
Computing) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
๑. รหัสวิชา ๒๙๐๓๖๓๖๔ 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต
สําหรับทุกสรรพสิ่งบนการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการขอมูล) ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
๒. รหัสวิชา ๘๙๐๒๒๔๖๓ 
ชื่อวิชา อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร วท.บ. (ปญญาประดิษฐประยุกต
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) หลักสูตรสองภาษา 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ผูเรียนมคีวามซื่อสตัยสุจรติ เคารพกฎระเบียบ และ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
๒. ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการ และทฤษฎีที่สําคญัที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเทอรเน็ตของสรรพสิ่งได 
๓. ผูเรียนสามารถพัฒนาแอพลิเคชันดานอินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่งบนพ้ืนฐานทฤษฎีเครอืขายและฐานขอมลู
ขอมูลได  
๔. ผูเรียนสามารถประยุกตเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง เพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันและ
หนวยงานได 

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร 
เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๗.๐๐ น. 

๒๐ คน ๔,๐๐๐ บาท 



- ๒๖ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๘. หลักสูตร: การบัญชีการเงิน 
(Financial Accounting) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๔๑๐๐๖๔ 
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. สามารถอธิบายลักษณะและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
๒. สามารถดําเนินการจัดทําบัญชีและรายงานงบทาง 
การเงินเบื้องตนได  
๓. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดทําบัญชีและรายงานงบ
ทางการเงินเบื้องตนได 
๔. สามารถอธิบายรายงานงบทางการเงินเบื้องตนได  

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร 
เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๙. หลักสูตร: หลักเศรษฐศาสตร 
(Principles of Economics) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๔๑๑๐๖๔ 
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการเบื้องตนทางดาน
เศรษฐศาสตรทั้งเศรษฐกิจระดับจุลภาค และเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคได 
๒. สามารถประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางดาน
เศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายสถานการณทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจําวันได 
๓. สามารถประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางดาน
เศรษฐศาสตรไปใชในการดําเนินธุรกิจได  

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันอังคารและ 
วันพฤหัสบด ี
เวลา ๑๖.๓๐ – 
๑๘.๐๐ น. 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๐. หลักสูตร: ภาษาจีนเพื่อการติดตอ 
สื่อสาร (Chinese for 
Communication) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๔๓๘๗๖๔ 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพื่อการติดตอสือ่สาร 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. เขาใจคําศัพทภาษาจีนพื้นจํานวน ๑๕๐ คํา  
๒. สามารถใชภาษาจีนแนะนําตัวเองและแนะนําผูอื่นได 
๓. สามารถใชประโยคภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางเขาใจ  

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน:  
วันเสาร 
เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐  น.  
วันอังคาร หรือ 
วันพฤหัสบด ี
เวลา ๑๗.๐๐- 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 



- ๒๗ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๑๙.๐๐ น. 

๑๑. หลักสูตร: ศิลปะการพูดและ 
การนําเสนอ (Art of Speaking 
and Presentation) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๔๑๓๐๖๔ 
ชื่อวิชา ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีความรูและความเขาใจในหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ 
และหลักการนําเสนอโครงการหรือโครงงาน  
๒. สามารถนําเสนองานตามวัตถุประสงคและในโอกาส 
ตาง ๆ ได   
๓. สามารถติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงค
และในโอกาสตาง ๆ ได   
๔. มีบุคลิกภาพที่ดีในการนําเสนอ  
๕. สามารถนําเสนอโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได  

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร 
เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐  น.  
วันอังคาร หรือ 
วันพฤหัสบด ี
เวลา ๑๗.๐๐- 
๑๙.๐๐ น. 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๒. หลักสูตร: หลักการตลาด 
(Principles of Marketing) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๕๑๐๐๖๔ 
ชื่อวิชา หลักการตลาด 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดานบริหารธุรกิจและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพไดอยางเขาใจ  
๒. ประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดานบริหารธุรกิจ 
และเฉพาะดานการตลาดและการบริการหรือดานการ
ประกอบการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. รับผิดชอบเขาเรียน ปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร   
เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐  น.  

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๓. หลักสูตร: ภาษีอากร (Taxation) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนสวน
หนึ่งของรายวิชา 
รหัสวิชา ๒๗๔๒๒๐๖๔ 
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 

๑. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของภาษีอากร
ที่เกี่ยวของกับบุคคลธรรมดาไดอยางเขาใจ  
๒. สามารถประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของภาษี
อากรที่เกี่ยวของนิติบุคคลเขากับการทํางานดาน
บริหารธุรกิจ และเฉพาะดานการตลาดและการบริการหรือ

๒๔ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๒๔ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันเสาร หรือ 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 



- ๒๘ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

หลักสูตร บธ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดานการประกอบการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
๓. สามารถวิเคราะหผลคํานวณภาษีและสามารถนํามา
วางแผนทางภาษีเพื่อใชในการตัดสินใจดานบริหารธุรกิจ
ดานการตลาดและการบริการหรือดานการประกอบการได  

วันอาทิตย  
เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐  น.  

๑๔. หลักสูตร: เทคโนโลยสีารสนเทศ
สําหรับธรุกิจ (Information 
Technology for Business) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๗๑๔๐๖๔ 
ชื่อวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับ
ธุรกิจ 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส
และการคาชายแดน) ปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ อินเทอรเนต็
และระบบเครือขาย การพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 
กฎหมายและพระราชบัญญัตคิอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได 
๒. แสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสาํเร็จรปูทางธุรกิจได  

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น.  

๒๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๕. หลักสูตร: การจัดการการคา
ชายแดน (Cross-Border Trade 
Management) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๗๑๒๑๖๔ 
ชื่อวิชา การจัดการการคาชายแดน 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ความรู 
๑. สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน ดานการ
จัดการการคาชายแดน  
๒. เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถ
ปรับตัวไดในการคาชายแดน 
ทักษะความสามารถในการประยุกต  
๓.ประยุกตใชกฎระเบียบ กฎหมาย กับ 
พิธีการศุลกากรในการคาชายแดน  
๔. สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบันในการคา
ชายแดนของไทย 
 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น.  

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 



- ๒๙ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๑๖. หลักสูตร: การจัดการการผลิต 
(Production Management) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๗๒๑๗๖๔ 
ชื่อวิชา การจัดการการดําเนินงาน 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายหลักเกณฑและทฤษฎีของการจัดการ 
การผลิตได 
๒. สามารถวางแผน วิเคราะห ถึงความตองการกําลัง
การผลิตได 
๓. สามารถประยุกตใชความรูทางดานการจดัการ 
การผลิตเขากับการจัดการโลจสิตกิสได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น.  

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๗. หลักสูตร: การจัดการโลจสิติกสและ
โซอุปทาน (Logistics and Supply 
Chain Management) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๗๑๒๐๖๔ 
ชื่อวิชา การจัดการโลจสิติกสและ 
โซอุปทาน 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีความรูและเขาใจในบทบาทของระบบโลจิสติกส
และโซอุปทานในธุรกจิ 
๒. สามารถวิเคราะหกระบวนการในหวงโซอุปทานเพื่อ
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. สามารถนําความรูไปตอยอดกบัการเรยีนวิชา 
โลจสิติกสในระดบัขั้นสูง และการทํางานในสายงาน 
โลจสิติกส 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น.  

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๘. หลักสูตร: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Business English) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๗๒๓๐๖๔ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
จํานวน ๓ (๒-๒-๕) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีความรู เขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทาง 
การสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ  
๒. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟง 
การอานและเขียน  มีทักษะการแสวงหาความรู 
ประยุกต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
๓. มีความคิดแบบองครวม สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การแกปญหาไดอยางมปีระสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สถานการณ ประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัตไิด  
๔. มีวินัย ความรับผดิชอบ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น  
มีความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม  

๖๐ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น.  

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 



- ๓๐ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๕. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรบัตัวเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมองคกรได 

๑๙. หลักสูตร: สถิติธุรกจิเบื้องตน 
(Elementary Business 
Statistics) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๗๑๑๑๖๔ 
ชื่อวิชา สถิติธรุกิจ 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. รับผิดชอบเขาเรียน และสงงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
๒. อธิบายหลักการและทฤษฎีทางดานสถิตไิด 
๓. วิเคราะหและแปลผลขอมูลทีไ่ดจากการคํานวณ
ในทางสถิติได 
๔. ประยุกตใชความรูสถิติในสายงานทางดานโลจสิติกส 
และการจัดการการคาชายแดนได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น.  

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๒๐. หลักสูตร: การแปลทางธุรกจิ 
(Business Translation) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๒๒๔๒๖๔ 
ชื่อวิชา การแปลทางธุรกิจ 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ผูเรียนสามารถบอกประเภทของเอกสารทางธุรกิจได
อยางถูกตอง 
๒. ผูเรียนสามารถบอกหลักการ กลวิธี และเทคนิคการ
แปลเอกสารทางธุรกิจไดอยางถูกตอง 
๓. ผูเรียนสามารถแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
๔. ผูเรียนสามารถแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
๕. ผูเรียนสามารถประเมินคุณภาพของงานแปลทางธุรกิจ
ไดอยางถูกตอง 
๖. ผูเรียนสามารถแกไขขอผิดพลาดในงานแปลทางธุรกิจ
ไดอยางถูกตอง 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
หรือวันเสาร-
อาทิตย 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น.  

๑๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๒๑. หลักสูตร: ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอทางธุรกิจ (English for 
Business Presentation) 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๒๓๗๓๖๔ 

๑. ผูเรียนสามารถสรางสื่อประกอบการนําเสนอทางธุรกิจ
เปนภาษาอังกฤษ อาทิ อินโฟกราฟก (infographics)  
สไลดประกอบการบรรยาย (presentation slides) ได

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 

๑๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 



- ๓๑ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
ทางธุรกิจ 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อยางถูกตอง 
๒. ผูเรียนสามารถทักทายผูฟงเปนภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง 
๓. ผูเรียนสามารถแนะนําตนเองเปนภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง 
๔. ผูเรียนสามารถบอกหัวขอเรื่องที่นําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
๕. ผูเรียนสามารถบอกวัตถุประสงคของการนําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
๖. ผูเรียนสามารถบอกองคประกอบของการนําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
๗. ผูเรียนสามารถสรางอารัมภบทเปนภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง 
๘. ผูเรียนสามารถสรางเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง 
๙. ผูเรียนสามารถสรางบทสรุปเปนภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง 
๑๐. ผูเรยีนสามารถพูดเบี่ยงประเด็นเปนภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง 
๑๑. ผูเรียนสามารถพูดเพื่อกลับสูหัวขอเรื่องเดิมปนภาษา
อังกฤษไดอยางถูกตอง 
๑๒. ผูเรียนสามารถตอบคําถามของผูฟงเปนภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตอง 
๑๓. ผูเรยีนสามารถปดการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง 

ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
หรือวันเสาร-
อาทิตย 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น. 



- ๓๒ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๑๔. ผูเรยีนสามารถพูดขอบคณุผูฟงเปนภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง 

๒๒. หลักสูตร: ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (English for 
Sustainable Tourism) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๒๓๗๘๖๔ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ผูเรียนสามารถบอกแนวคิด องคประกอบ และ
ประเภทของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไดอยางถูกตอง 
๒. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อบรรยาย 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ตลอดจน 
แหลงทองเที่ยวทางศาสนาหรือจติวิญญาณไดอยาง
ถูกตอง 
๓. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตลอดจน ชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองเที่ยวไดอยาง
ถูกตอง 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
หรือวันเสาร-
อาทิตย 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น. 

๑๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๒๓. หลักสูตร: เคมีพื้นฐาน 
(Fundamental Chemistry) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๗๓๑๕๑๖๔ 
ชื่อวิชา เคมเีบื้องตน 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการพื้นฐาน
สําคัญทางเคมีได 
๒. สามารถนําความรูทางเคมีไปประยุกตใชเพื่อ
แกปญหาทางดานวิทยาศาสตรได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
หรือวันเสาร-
อาทิตย 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น. 
 
 

๒๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 



- ๓๓ - 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของ 
หลักสูตรระยะสัน้ 

เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๒๔. หลักสูตร: แคลคลูัสระดับ
มหาวิทยาลยั (Calculus for 
College Students) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๙๐๑๐๑๖๔ 
ชื่อวิชา คณติศาสตรสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการขอมูล 
จํานวน ๒๔ ชั่วโมง (๑.๕ หนวยกติ) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการขอมูล) ปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายหลักการและทฤษฎีทางดานคณติศาสตรได 
๒. ใชความรูทางเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยในการ
หาคําตอบทางคณิตศาสตรได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
หรือวันเสาร-
อาทิตย 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น. 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๒๕. หลักสูตร: คณิตศาสตรการเงิน
เบื้องตนและแคลคลูัสระดับ
มหาวิทยาลยั (Elementary 
Financial Mathematics and 
Calculus for College Students) 
สวนงาน: คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

ประเภท หลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปนรายวิชา
ในหลักสูตร 
รหัสวิชา ๒๘๐๑๑๑๖๔ 
ชื่อวิชา คณติศาสตรเพื่อการเกษตร 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายหลักการและทฤษฎีทางดานคณติศาสตรและ
คณิตศาสตรการเงินได 
๒. ประยุกตใชความรูทางดานคณติศาสตรและ
คณิตศาสตรการเงินได 
๓. ใชความรูทางเทคโนโลยีและสารสนเทศหาคําตอบ
ทางคณิตศาสตรและคณติศาสตรการเงินได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ - ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
วันจันทร-ศุกร 
หรือวันเสาร-
อาทิตย 
เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น. 

๒๕ คน ๒,๐๐๐ บาท 



 
คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน ๒๕ หลักสูตร เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต  
 (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ โดยใหปรับจํานวน 
  ชั่วโมงปฏิบัติใหสอดคลองกับรายวิชาที่จะนําไปเทียบหนวยกิตในระบบสะสมคลังหนวยกิต 
 ๒. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากพืช โดยใหปรับจํานวน 
  ชั่วโมงปฏิบัติใหสอดคลองกับรายวิชาที่จะนําไปเทียบหนวยกิตในระบบสะสมคลังหนวยกิต 
 ๓. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทุเรียนและไมผลเขตรอน 
 ๔. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นหลักการโปรแกรม 
 ๖. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการเขียนโปรแกรมบนเว็บดวยเทคโนโลยีเฟรมเวิรก 
 ๗. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่งบน 
  การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
 ๘. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการบัญชีการเงิน 
 ๙. เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นหลักเศรษฐศาสตร 
 ๑๐.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสาร 
 ๑๑.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นศิลปะการพูดและการนําเสนอ 
 ๑๒.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นหลักการตลาด 
 ๑๓.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นภาษีอากร 
 ๑๔.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
 ๑๕.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการจัดการการคาชายแดน 
 ๑๖.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการจัดการการผลิต 
 ๑๗.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 ๑๘.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ๑๙.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นสถิติธุรกิจเบื้องตน 
 ๒๐.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นการแปลทางธุรกิจ 
 ๒๑.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 
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 ๒๒.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 ๒๓.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นเคมีพ้ืนฐาน 
 ๒๔.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นแคลคูลัสระดบัมหาวิทยาลัย 
 ๒๕.  เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นคณิตศาสตรการเงินเบื้องตนและแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย 
 ๒๖.  ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
   พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
   ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
   กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมเีหตุผล  
คือ ขอปรับเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากเดิมมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ คน ขอเพิ่มเปน  
จํานวน ๖ คน โดยเพิ่มชื่อในลําดับที่ ๖ ดร.ตติยา วรรณโนมัย เพื่อใหการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลัอม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุรีย กรบุญรักษา 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมมา อาสนจินดา 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุดา นิเทศนธรรม 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ศุภศิลป ทวีศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๕ รองศาสตราจารย ดร.แดง แซเบ 
  ลําดับที่ ๖ ดร.ตติยา วรรณโนมัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ จาก ดร.จันทนา เกิดบางแขม เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  
   ศรีโสภา เนื่องจาก ดร.จันทนา เกิดบางแขม ลาออกจากการเปน 
   พนักงานมหาวิทยาลัย วันที ่๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ลําดับที่ ๓ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส เปน  
   ผูชวยศาสตราจารยดารัสนี โพธารส เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
   ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ลําดับที่ ๔ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนันท ชีวานนท เปน ผูชวยศาสตราจารย 
   วณิตา ขวัญสําราญ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนนัท ชีวานนท  
   ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ลําดับที่ ๕ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีรัตน บุญเนตร เปน อาจารยศิรินภา  
   แกวพวง เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีรัตน บุญเนตร ลาออก 
   จากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัตเิปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ ศรีโสภา 
  ลําดับที่ ๒ รองศาสตราจารย ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยดารัสนี โพธารส 
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  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารยวณิตา ขวัญสําราญ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยศิรินภา แกวพวง 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนันท ชีวานนท 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีขอสังเกต เนื่องจากเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรควรมี 
  ผลงานที่ตีพิมพระดับนานาชาตเิพื่อสะทอนศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษา 
  ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


