
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
วันอังคารที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอยชนก ปทุมานนท (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๕. อาจารยวริษา กันบัวลา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๖. นายแพทย ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธญั เจริญศรีวิไลวัฒน (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๘. นางสาวมินทรลดา รัตนกุล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๑. อาจารย ดร.อารีกมล ต. ไชยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุวงษ  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 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๗. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๒๐. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๒๑. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๕. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) รักษาการแทนประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 ๒๖. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 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.พรรณ ีพิมาพันธุศรี  กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยกมลวรรณ รอดหริ่ง    คณะการจัดการและ 
         การทองเที่ยว 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกเมศ อัมพวัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๓. ดร.ณัฐพร ภักดี     คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๔. ดร.ประจักษ จิตเงินมะดัน    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๕. ดร.พิเชษ วะยะลุน     คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๖. ดร.อธิตา ออนเอื้อน    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๗. อาจารยจรรยา อนปนส    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. อาจารยเบญจภรณ จันทรกองกุล   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. อาจารยพีระศักดิ ์เพียรประสิทธิ์   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. อาจารยวรวิทย วีระพันธุ    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. อาจารยอภิสิทธิ์ แสงใส    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. อาจารยเอกภพ บุญเพ็ง    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรยศ แซลิ้ม   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญารัตน สงวนศรี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ จิตเปนธม คิม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๗. ดร.สุตราภรณ ตันตินีรนาถ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๘. นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยธนนทรัฐ นาคทั่ง   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๐. อาจารยคริส ชาน     คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๑. ดร.อารยา สุนทรวิภาต    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๒. อาจารยกนกรัชต กาสาวพานิชย   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๓. ดร.อุมาพร พลายระหาร    คณะอัญมณี 
 ๒๔. อาจารยดาวรรณ หมัดหลี    คณะอัญมณี 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอนันต เกื้อไข  คณะสหเวชศาสตร 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ณ หนองคาย  คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนพ สุขภารังษ ี  คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารยปรียารัตน นาคสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๙. ดร.อโนชา สุขสมบูรณ    คณะวิทยาศาสตร 
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 ๓๐. อาจารยธิติยุต ิเนื่องจํานงค    วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๓๑. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๓๒. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๓๓. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๓๔. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๔  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที ่๘ มีนาคม 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 ๒๙ เมษายน 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 ๑๑๔ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๐ ๔ ๑๓ ๖ ๒๓ 
๒๕๖๑ ๔ ๑๔ ๖ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๓ ๔ ๑ ๑๘ 
๒๕๖๓ ๓ ๒ - ๕ 
๒๕๖๔ ๓๔ ๖ ๔ ๔๔ 
รวม ๕๘ ๓๙ ๑๗ ๑๑๔ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๓๓ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๘ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๑๕ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๕๗ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๑๓ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ - ๒ ๔ ๖ 
๒๕๖๒ ๑ ๒ ๓ ๖ 
๒๕๖๓ ๑ ๓ ๓ ๗ 
๒๕๖๔ ๕๖ ๒๓ ๑๐ ๘๙ 
๒๕๖๕ ๒ ๒ ๑ ๕ 
รวม ๖๐ ๓๒ ๒๑ ๑๑๓ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



- ๖ - 
 

 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสูตร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 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 ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่หลักสูตร 
ยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนัน้ฝายวชิาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานทีม่หีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะดนตรีและการแสดง 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๔. คณะอัญมณี 
๕. คณะโลจิสติกส 
๖. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การกํากับดูแลการจางหรือแตงตั้งอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับอุดมศึกษา 
 

 ดวยการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผานมา พบวาสถาบันอุดมศึกษา 
หลายแหงไมสามารถนําเขาขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรในระบบ CHE QA Online ของสถาบันอุดมศึกษาได 
เนื่องจากมีรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ําซอนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งกรณีดังกลาวไมเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดวา “...อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยู 
ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก 
หนึ่งหลักสูตร...” ทําใหสงผลกระทบตอการกํากับมาตรฐานของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงมีหนังสือ 
แจงจากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวและมีมติใหแจงวา เนื่องจากปรากฏเหตุการณที่มีบุคคลเดียวกัน 
ไปทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาสองแหงพรอมกัน ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงใหสถาบันอุดมศึกษากํากับดูแลการจางหรือแตงตั้งอาจารย 
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ในการนี้เพ่ือใหการกํากับดูแลการจางหรือแตงตั้งอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฝายวิชาการจึงขอใหสวนงานกํากับดูแลการจางหรือแตงตั้งอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ รายช่ืออาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  
  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

  ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีอาจารยเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
หลายทาน ในการนี้ ฝายวิชาการจึงขอใหหลักสูตรที่มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
ที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ ดําเนินการเสนอขอ 
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) เพื่อใหการ 
บริหารงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร (องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน)  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีอาจารยจะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  
๑๒ หลักสูตร รวมจํานวน ๑๔ ทาน ดังนี้ 
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หลักสูตร 
อาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการหรือ 

เกษียณอายุการปฏิบัติงาน  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย 

คณะพยาบาลศาสตร 
๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การผดุงครรภ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน 

๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย รอยเอกหญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร 

๔. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมารดี มาสิงบุญ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดร.ดวงเดือน แซตัง 

๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) อาจารยดารณี มณีลาภ 
๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี มีบุญ 

คณะศึกษาศาสตร 
๘. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ ์

๙. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน 

๑๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยนานาชาต ิ
๑๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. Mr.James Vincent Johnson 
๒. Mr.Sudip Debkumar Chatterji 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ แนวปฏิบัติในการเสนอรายวิชา/ชุดวิชา หรือ Short course เพื่อสะสมในระบบ 
  คลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 การจัดการศึกษาเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต เปนการจดัการศึกษาที่เนนสมรรถนะ  
มีวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ทักษะความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอยางที่ตอบสนอง 
ความตองการเฉพาะ มีผลการเรียนรูที่ชัดเจน มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทํางาน เสริมสราง 
สมรรถภาพของคนวยัทํางานและอาชีพ ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนที่ได 
จากการศึกษาในระบบ และนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณของบุคคล มาเก็บสะสมไว 
ในธนาคารหนวยกิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปรญิญา  
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยกําหนดใหมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมแตละรุนไมเกิน ๑ ป  
ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
Platform 1: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ เพื่อใหการ 
ดําเนินการหลักสูตรธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ 
อยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น เพื่อใหการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course เพื่อสะสมในระบบ 
คลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการจึงไดจัดทํา 
แนวปฏิบัติในการเสนอรายวิชา/ ชุดวิชาหรือ Short Course เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ กฎกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษาและ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน ๕ ฉบับ 
 

 ตามทีม่าตรา ๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
โดยขอเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสถาบันอุดมศึกษาดวย กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจึงออกกฎกระทรวง จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑) กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒) กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓) กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 



- ๑๐ - 
 

 ๔) กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕) กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

 กฎกระทรวงฯ มีรายละเอียดทั้ง ๕ เรื่องสําคัญ ดังนี้  
 ๑) มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับใหการจัดตั้งและมาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษาสอดคลองกับโลกยุคใหม เชน ไมเนนสิ่งปลูกสรางแตเนนดานโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อ 
ประโยชนตอการเรียนรูที่ทันสมัย และยังมุงเนนวัตถุประสงคเดิมใน ๔ เรื่อง คือ การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัยและสรางนวัตกรรม การบริการสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒) มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
เพื่อใหมีความยืดหยุนและตอบสนองตอสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ยกเลิกเกณฑกลางระยะ 
เวลาเรียน การเทียบโอนหนวยกิต การสะสมหนวยกิต ซึ่งสามารถนําผลลัพธในการเรียนรูมาสะสมในคลัง 
หนวยกิตเพ่ือขอรับคุณวุฒิหรือปริญญาได โดยไมจํากัดเรื่องอายุ คุณวุฒิของผูเรียน และระยะเวลาในการเรียน  
ทําใหเกิดความยืดหยุนในระบบของหลักสูตรและตอบสนองตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๓) มาตรฐานการขอตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยเปดโอกาสใหการ 
ขอตําแหนงทางวิชาการมีความหลากหลายมากข้ึน ขณะเดียวกันยังเปดใหสถาบันอุดมศึกษาอาจมีตําแหนง 
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนได นอกเหนือจากตําแหนงทางวิชาการที่ประกาศในกฎกระทรวง และ 
ยังกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดมาตรการและลงโทษผูขอตําแหนงทางวิชาการทีก่ระทําผิด 
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการได 
 ๔) กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น เปนกฎกระทรวงที่เปดใหมีการกําหนด  
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” เปนมาตรฐานอื่นในมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนเกณฑในการ 
สงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
 ๕) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งใชในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะกําหนดเรื่องผลลัพธ 
การเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาใน ๔ ดาน คือ ความรู ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง 
ระบบการเรียนรูแบบเดิม ที่จะไมไดวัดผลแคความรูอยางเดียว แตจะตองมีทักษะในดานอื่น ๆ ดวย เพื่อที่เมื่อ 
เรียนจบแลวสามารถทํางานที่สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม และสามารถนําผลการเรียนรูหรือ 
ประสบการณจากการเรียนรูมาเทียบโอนหนวยกิตเก็บสะสมไวเพื่อขอรับคุณวุฒิได 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๑ - 
 

 ๑.๙ ขอเชิญสงผลงานเขาประกวดเพื่อรับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง 
  บูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับภาค ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามทีส่ํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเปนเจาภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการ 
กับการทํางาน ครั้งที่ ๑๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในงานดังกลาวมีกจิกรรม 
ตาง ๆ รวมทั้งการมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับชาติ  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
 ในการนี้ เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ไดกําหนดแผนการดําเนินการ 
คัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับภาค ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามแผนที่กําหนด จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาใน 
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก รวบรวมผลงานตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน  
พรอมแบบเสนอขอมูลผลงาน (Template) โดยดาวนโหลดเอกสารรายละเอียดไดที ่https://bit.ly/cwie-reward  
และสงผลงานผานลิงค google form https://ecen.buu.ac.th/ecen-cwie11.html ภายในวันที่ ๑๘  
เมษายน ๒๕๖๕ 
 เอกสารแนบประกอบดวย 
 ๑. แผนการดําเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการทํางานดีเดนระดับภาคตะวันออก ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง 
บูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับภาคตะวันออก ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๓. แบบเสนอขอมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การทํางานดีเดนระดับภาคตะวันออก ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
         ลิงกเอกสาร                   ลิงกสงผลงาน 

          
https://bit.ly/cwie-reward   https://ecen.buu.ac.th/ecen-cwie11.html 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๒ - 
 

 ๑.๑๐ กําหนดการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๒  
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตแนวคิด “CWIE รวมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สูเปาหมาย 
  การพัฒนาที่ย่ังยืน” ระหวางวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเปนเจาภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการ 
กับการทํางาน ครั้งที่ ๑๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งในงานดังกลาวมีกําหนดการและ 
กิจกรรม ดังนี้ 
 

วันจันทรที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา กิจกรรม สถานที ่

๐๗.๓๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียนและคัดกรองผูเขารวมงาน หนาหองโถงช้ัน ๑  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

เยี่ยมชมนิทรรศการ ๙ เครือขาย (ผลงาน CWIE/รางวัล CWIE/  
การพัฒนากําลังคนตามแนวทาง CWIE และ EEC Model Type A) 

บริเวณหองโถงช้ัน ๑  
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

๐๘.๒๐ - ๐๘.๒๕ น. ชมวีดีทัศนผลสําเร็จของหลักสูตร CWIE   
 
 

BBS Auditorium ชั้น ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๘.๒๕ - ๐๘.๔๐ น. ชมการแสดงตอนรับ “การแสดงโขนและแอนิเมชั่นประกอบการแสดง”  
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา  
โดย นิสติคณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 

๐๘.๔๐ - ๐๘.๔๕ น. กลาวตอนรับ  
โดย รองศาสตราจารย ดร. วัชรินทร กาสลัก   
      อธิการบดี ม.บูรพา         

๐๘.๔๕ - ๐๘.๕๐ น. กลาวรายงาน  
โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย สิริฤกษ ทรงศิวิไล       
      ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

๐๘.๕๐ - ๐๙.๑๐ น. กลาวเปดงานและมอบนโยบาย (การพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ) 
โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
      นวัตกรรม 

๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางานดีเดน ระดับชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “นโยบายและการดําเนินงานดาน CWIE ของ อว.”  
โดย ศาสตราจารย ดร. ศภุชัย ปทุมนากุล 
      รองปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “Partnership for Sustainable Development Goals” 
โดย ศาสตรจารย ดร. วิจิตร ศรสีอาน   
      นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนา “CWIE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความตองการของ
ตลาดแรงงาน” 
ผูรวมเสวนา 
- ดร. อรสา ภาววิมล  
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 



- ๑๓ - 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
- ดร. คณิศ แสงสุพรรณ  
  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนนิงานหลักสูตร CWIE และ EEC Model 
Type A 
- ผูแทนสถานประกอบการในเขตพื้นท่ี EEC 
ดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  
รองอธิการบดีฝายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา 

BBS Auditorium ชั้น ๕ 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. พิธีมอบธงแก เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนลาง  
เจาภาพการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ ๑๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนทิรรศการ  BBS Banquet และ BBS 
Meetingชั้น ๕ (เฉพาะ VIP  
ณ BBS Dining ชั้น ๑) 

๑๓.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมศูนยเครือขายการเรียนรู EEC NET ณ ม.บูรพา และ การแสดง 
ผลงานนักศกึษา CWIE 
กลุมที่ ๑. EEC Tourism Innovation Lab สําหรับแสดงผลงานนักศึกษา 

       CWIE ดานสังคมศาสตร มนษุยศาสตร และการจดัการ 
กลุมที่ ๒. EEC Automation Park สําหรับแสดงผลงานนักศึกษา CWIE 

       ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

BBS Auditorium ชั้น ๕ 
---> EEC TIL 
 
 
ณ ดานหนาอาคาร BBS ชั้น ๑ 
--->  
EEC Automation Park 

๑๖.๓๐ น.              จบกิจกรรม   
 

หมายเหตุ ๑. เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๒.๑๕ น.  จัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ และ 

  ถายทอดสดผานระบบออนไลน 
 ๒. เวลา ๐๘.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.  จัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณหองโถง ชั้น ๑  
 

วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC 
วันอังคารท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เสนทางที่ ๑ เสนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นท่ี EEC  

ชวงบาย ลงพื้นท่ีไปยังชุมชน (รับจํานวน ๔๐ คน) 
จังหวัดระยอง 

เสนทางที่ ๒ เสนทางอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ในพ้ืนที่ EEC  
ชวงบาย ลงพื้นท่ีไปยังชุมชน (รับจํานวน ๔๐ คน) 

จังหวัดชลบุร ี

วันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ น เดินทางกลับ  

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๔ - 
 

 ๑.๑๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 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. รายวิชาและสวนงานที่เผยแพรรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชาที ่ วันที่เผยแพร  
สวนงาน (คณะ/วิทยาลัย/

สํานัก/สถาบัน) 
ชื่อรายวิชาที่จัดทํา 

MOOC 
อาจารย/ทีมงานผูรับผิดชอบ 

๘ ๘ มี.ค. ๖๕ คณะแพทยศาสตร สุขภาพการเดินทางและ
ทองเที่ยว 

นายแพทยวรพจน ทรัพยศิรสิวัสดิ ์

 
 ๒. สรุปรายวชิา BUU MOOC ที่ไดแจงเสนอขอผลิตรายวิชา ดังนี้ 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔  
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕ 
เปา ๖๐ รายวิชา 

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

๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา - - - - 
๑๑ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร - - - - 



- ๑๕ - 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔  
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕ 
เปา ๖๐ รายวิชา 

เสนอผลิต เผยแพร เสนอผลิต เผยแพร 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๒ - ๑ - 
๑๕ คณะสหเวชศาสตร ๑ - - - 
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร - - ๑ - 
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ - - - 
๑๘ คณะศลิปกรรมศาสตร - - - - 
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑ ๑ - - 
๒๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา - - - - 
๒๑ คณะอัญมณ ี ๑ - - - 
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - - - 
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง - - - - 
๒๔ โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ๑ - - - 
๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑* - - - 
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑ - - 
๒๗ สถาบันภาษา ๓ ๓ - - 

รวม ๑๗ ๗ ๕ ๑ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
 

 ๓. กองบริการการศึกษาขอติดตามความกาวหนารายวิชาที่เสนอผลิตรายวิชาแลว  
แตยังไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยกองบริการการศึกษาจะทําบันทึกแจงไปยังคณาจารยผูรับผิดชอบ 
แตละรายวิชาและขอใหรายงานกลับมายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแจง
ถึงสาเหตุที่ยังไมสามารถดําเนินการผลิตรายวิชาเพื่อเผยแพรได โดยมีรายวิชาในกลุมนี้จํานวน ๑๔ รายวชิา ดังนี้ 
 

ลําดับ วันที่เสนอ ชื่อวิชา สวนงาน อาจารยผูเสนอ 
๑ ๑๔ พ.ค. ๖๔ การใชเทคโนโลยีดิจิทลั

สําหรับการเรียนการสอน
ออนไลน 

คณะศึกษาศาสตร ดร.ดํารัส ออนเฉวียง 

๒ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ทักษณะการปฏิสมัพันธ
เพื่อการสื่อสารและการ
เรียนการสอนออนไลน 

คณะศึกษาศาสตร ดร.ดํารัส ออนเฉวียง 

๓ ๑๗ พ.ค. ๖๔ การออกแบบเบรนด คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

นางกมลชนก เศรษฐบุตร 

๔ ๑๙ พ.ค. ๖๔ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเอกรัฐ คําเจริญ และคณะ 

๕ ๗ มิ.ย. ๖๔ อัญมณเีบื้องตน คณะอัญมณ ี นางสาวปริญญา ชินดุษฎีกลุ 
๖ ๖ ก.ค. ๖๔ พื้นฐานดานทรัพยากร

มนุษย 
คณะการจัดการและการ
ทองเที่ยว 

ผศ.ดร.วรรณา ลือกิตินันท 
และคณะ 

๗ ๕ ส.ค. ๖๔ การคิดเชิงสรางสรรค คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ผศ.ตวงทอง สรประเสริฐ 



- ๑๖ - 
 

ลําดับ วันที่เสนอ ชื่อวิชา สวนงาน อาจารยผูเสนอ 
๘ ๒๖ ส.ค. ๖๔ การสื่อสารการตลาด

ดิจิทัลแบบบรูณาการ 
โครงการจดัตั้งคณะ
พาณิชยศาสตรและ
บริหารธรุกิจ 

ดร.จรีศักดิ์ รตันะวงษ 

๙ ๒๓ ก.ย. ๖๔ อาหารเพื่อสุขภาพและ
การดูแลตนเอง 

 อ.ทิษฏยา เสมาเงิน และคณะ 

๑๐ ๒๙ ก.ย. ๖๔ ประวัติศาสตรฉบับยอของ
ภาพยนต 

วิทยาลัยนานาชาต ิ อ.ศุภรัตน คําภีระ 

๑๑ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ การออกแบบสื่อและการ
นําเสนอ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ อ.จรรยา อนปนส 
ผศ.ดร.สภุาวดี ศรคีําด ี
อ.วันทนา ศรีสมบรูณ 

๑๒ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ การดูแลโดยยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง : กุญแจสูการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่
คํานึงถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร 
และคณะ 

๑๓ ๗ ก.พ. ๖๕ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
ระดับ B2 

คณะศึกษาศาสตร ผศ.ดร.เกษมสันต พานิชเจริญ 

๑๔ ๒๘ ก.พ. ๖๕ กายวิภาคมนุษยและโรค
อันตราย 

คณะสหเวชศาสตร อ.ทิษฏยา เสมาเงิน และคณะ 

 
 ๔. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา จะดําเนินจัดโครงการเพื่อสงเสริม 
การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการอบรมการใชระบบ BUU MOOC เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยที่จัดทํา 
รายวิชาเรียบรอยแลวสามารถนําเนื้อหาและคลิปวีดิทัศนของรายวิชาเขาสูการเผยแพรใหกับผูที่สนใจลงทะเบียน 
เรียน โดยในรุนที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รับจํานวน ๓๐ ทาน) 
  ๔.๒ โครงการ BUU MOOC SUMMER CAMP ณ วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๑๙-๒๐  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของวิทยาเขตจันทบุรี 
มีความเขาใจในการจัดทํารายวิชา BUU MOOC ซึ่งจะเนนในดานการจัดทํา Production ในกลุมของคณาจารย 
เจาของรายวิชา และ เจาหนาที่สนับสนุนที่จะทําหนาที่ในการผลิตคลิปวดีิทัศนของแตละรายวิชา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๗ - 
 

 ๑.๑๒ มหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนสูการศึกษาแนวใหม ตามแนวทาง BUU Smart  
  Education 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนการจัด 
การศึกษาแนวใหมและการศึกษาตลอดชีพตามแนวทาง BSE (BUU Smart Education) เนนการสรางนวัตกรรม 
การศึกษา ตอบโจทยความตองการในพื้นที่ EEC และความกาวหนาของประเทศ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมุงสูอนาคต  
คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ดังกลาวมีรองศาสตราจารย ดร.สุมนต สกุลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษา  
ศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข เปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจากสภามหาวิทยาลัย ๓ ทาน 
เปนกรรมการ ไดแก ศาสตราจารย แพทยหญิงจิรพร เหลาธรรมทัศน ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค และ  
ดร.อภิชาต ทองอยู รวมทั้งมีกรรมการจากตัวแทนหัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของ (รายชื่อคณะกรรมการฯ ตามคําสั่ง 
ดังแนบ) 
 ภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การมุงเนนการขับเคลื่อนการศึกษาแนวใหม 
ตามแนวทาง Demand driven ตอบสนองความตองการของผูเรียนและตอบโจทยความตองการของ 
สถานประกอบการและความตองการของประเทศ รวมทั้งการมุงสรางระบบสนับสนุนในการขับเคลื่อนการศึกษา 
แนวใหม ทั้งหลักสูตร sandbox ระบบบ credit bank ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ระบบการฝกอบรม 
หลักสูตรระยะสั้นที่รวมกับสถานประกอบการเพื่อ Reskill Upskill Newskill ระบบการเรียนลวงหนา  
ระบบการเรียนแบบโมดูล ฯลฯ 
 ดวยภารกจิที่สําคัญในการสรางการศึกษายุคใหม จึงมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจ จํานวน ๕ คณะอนุกรรมการฯ ที่มาจากผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก  
จากหลายสวนงานที่เก่ียวของ รวมทํางานขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมหาวิทยาลัยที่จะปรับตัวตอบโจทย 
ความกาวหนายุคใหม ตามแนวนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ออกระเบียบเปดชองในการจัดการศึกษา 
แบบใหมที่มีความยืดหยุน รองรับผูเรียนที่มีความหลากหลาย ผูเรียนสามารถออกแบบปริญญาของตนเองไดและ 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๓ การเปดหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อสะสม 
  ในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไดดําเนินการเปดรายวิชาภาคฤดูรอน  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ สําหรับเปนทางเลือกใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาตางวิทยาเขตที่ตองการลงเรียน 
เพื่อเก็บรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี/ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ป ๒๕๖๔ และตอบโจทยผูสนใจภายนอก  
บุคคลทั่วไป/ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตองการเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต (Credit  
Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



- ๑๘ - 
 

 รายวิชาที่เปดสอนสําหรับนิสิตมหาวิทยาลับูรพา/ บุคคลทั่วไป/ นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒๗๗๑๒๐๖๔ การจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 
 ๒๗๔๓๕๔๖๔ การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
 ๘๙๕๓๐๐๖๔ โอกาสและความทาทายในการทํางานในโลกอนาคต 
 ๒๘๒๓๗๘๖๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 ๒๘๐๓๓๓๕๙ เทคนิคการปลูกพืชไรดิน 
 รายวิชาที่เปดสอนสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๘๙๕๑๐๔๖๔ อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 ๒๙๐๓๗๕๖๔ หวัขอเลือกสรรทางวิทยาการขอมูล ๒ (พ้ืนฐานสําหรับนักบินโดรน 
        เพื่อการถายภาพและการเก็บขอมูลเบื้องตน) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๑๔ โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปมหาวิทยาลัยบูรพา:  
  67th anniversary 67 Public lectures 
 

 เนื่องในวาระที่ครบรอบการกอตั้งมหาวิทยาลัยบูรพาปท่ี ๖๗ ฝายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพาเสนอจัดโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปมหาวิทยาลัยบูรพา:  
67th anniversary 67 Public lectures เปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัย 
ในการแสดงจุดยืนในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปญญาตะวันออก (Wisdom of the  
East)” นอกจากนี้การจัดโครงการดังกลาวยังเปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
แพลตฟอรม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอ 
ความตองการของพื้นที่ภาคตะวันออก โปรแกรม ๓ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
 วัตถุประสงคของการจัดโครงการบรรยายสาธารณะ คือ 
 (๑) เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปของการกอตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๒) เพื่อเผยแพรองคความรูที่ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 (๓) เพื่อดําเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงถึงการเปนมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออก  
ดังวิสัยทัศน “ขุมปญญาตะวันออก” 
 (๔) เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นท่ีเปนที่สนใจในสังคมปจจุบันและ 
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 การดําเนินโครงการการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ป  
มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures จะเปนความรวมมือของทุกภาคสวนใน 
มหาวิทยาลัยบูรพาในการแสดงผลงานและองคความรูที่โดดเดนเผยแพรสูสาธารณชนเพื่อสรางการรับรูและ 
จดจํามหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะ “ขุมปญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๙ - 
 

 จํานวนการบรรยายของแตละสวนงาน 

ศาสตราจารย/คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน จํานวนเรื่อง 

๑ ศาสตราจารย ๒ 

๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ 

๓ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ๓ 

๔ คณะวิทยาศาสตร ๓ 

๕ คณะวิศวกรรมศาสตร ๓ 

๖ คณะศึกษาศาสตร ๓ 

๗ คณะการจัดการและการทองเที่ยว ๓ 

๘ คณะโลจิสติกส ๓ 

๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ ๓ 

๑๐ คณะสหเวชศาสตร ๓ 

๑๑ คณะพยาบาลศาสตร ๓ 

๑๒ คณะศิลปกรรมศาสตร ๓ 

๑๓ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๓ 

๑๔ คณะเภสัชศาสตร ๒ 

๑๕ คณะสาธารณสุขศาสตร ๒ 

๑๖ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ๒ 

๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๒ 

๑๘ คณะดนตรีและการแสดง ๒ 

๑๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ๒ 

๒๐ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๒ 

๒๑ คณะแพทยศาสตร ๒ 

๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๒ 

๒๓ คณะอัญมณี ๒ 

๒๔ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ๒ 
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ศาสตราจารย/คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน จํานวนเรื่อง 

๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๒ 

๒๖ สํานักคอมพิวเตอร ๑ 

๒๗ สํานักบริการวิชาการ ๑ 

๒๘ สํานักหอสมุด ๑ 

๒๙ สถาบันวทิยาศาสตรทางทะเล ๑ 

๓๐ สถาบันภาษา ๑ 

รวม ๖๗ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๒๑ - 
 

  ๒. เพื่อปรับปรุงใหความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษามีความ 
สอดคลองกับความรูและทักษะพิสัยที่หลักสูตรกําหนด 
  ๓. เพื่อทําการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ที่เปนการนําเสนอภาพรวมของการพัฒนา 
หลักสูตรทั้งหมดเมื่อใชหลักสูตรครบวงรอบแลว โดยตองครอบคลุมองคประกอบของระบบ ทั้งดานสภาวะ 
แวดลอม (context) ดานปจจัยนําเขา (input) ดานกระบวนการ (process) และดานผลผลิต (product) เพื่อให 
ไดขอมูลในการตัดสินคุณคาของหลักสูตร และ ทราบวาสวนใดของหลักสูตรใชได สวนใดมีขอบกพรอง เพื่อจะได 
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณคายิ่งขึ้น และทําการเพิ่มในภาคผนวกสรุปผลการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
  ๔. เพื่อใหมีการบูรณาการรายวิชา/ สาระรายวิชาในสวนงาน เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของสังคมและสรางจุดเดนที่อาจสงผลใหมีผูสนใจเขาศึกษาเพิ่มขึ้น 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๒๓ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     ๘๗ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน  ๑๒  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะดาน    ๖๐  หนวยกิต 
 ๓) วิชาเฉพาะเลือก      ๙  หนวยกิต 
 ๔) วิชาสหกิจศึกษา      ๖  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะพิเศษ 
    ทีโ่ดดเดนและแตกตางจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
    และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
  ๑.๒  ใหพิจารณาทบทวนผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ (Program learning  
    outcomes: PLO) โดยแสดงใหเห็นความแตกตางกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เพือ่อุตสาหกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
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  ๑.๓  ใหตัดเอกสารแนบหมายเลข ๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม 

 ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้  
ไดรับการประเมินและปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ ไดมีการนําแนวความคิดของการศึกษาที่มุงผลลัพธ  
(Outcome-based Education: OBE) มาใชในการดําเนินการ โดยมีการวิเคราะหปจจัยนําเขาที่สําคัญ ไดแก  
๑) ขอมูลปอนกลับและเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ไดแก ผูใชบัณฑติ ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย  
นิสิต และบัณฑิต ๒) สภาวการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด  
๓) การวิเคราะหความตองการกําลังคนดานดิจิทัลของ EEC ๔) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ. ๑) ๕) มาตรฐานหลักสูตร ACM Information Technology Curricula 2017  
๖) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ และ ๗) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDG) ขององคการสหประชาชาติ โดยจากการวิเคราะหปจจัยนําเขา 
ที่สําคัญดังกลาว ไดมีการจัดทํา Business Model Canvas ของหลักสูตรที่กําหนดคุณคาที่จะสงมอบผาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) อยางชัดเจน 
  นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงและใชงานรายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพารวมกัน โดยใหมีความสอดคลองและสามารถบูรณาการกับหลักสูตรอื่นใน 
คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยในสวนของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัลนั้น เนนการผลิตบัณฑิตใหตรงกับ 
ความตองการของตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะในเขต EEC ซึ่งคําวา อุตสาหกรรมดิจิทัล หมายถึง  
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยแบงออกเปน ๕ สาขา ไดแก ๑) กลุมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ (Hardware & Smart Device)  
๒) กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software) ๓) กลุมอุตสาหกรรมดานการสื่อสาร (Communications)  
๔) กลุมอุตสาหกรรมบริการดานดิจิทัล (Digital Service) และ ๕) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต (Digital  
Content) โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้มีความทันสมัยในองคความรูที่สอดคลองกับวิทยาการดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทันตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม  
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ มีการเนนทักษะฝกปฏิบัติและการปฏิบัติงานจริงใน 
สถานประกอบการ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๒๓ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     ๘๗ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน    ๙  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะ    ๖๐  หนวยกิต 
 ๓) วิชาเลือก ไมนอยกวา    ๑๘  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรม 
  ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะพิเศษ 
    ที่โดดเดนและแตกตางจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชา 
    วิศวกรรมซอฟตแวร 
  ๑.๒  ใหพิจารณาทบทวนผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ (Program learning  
    outcomes: PLO) โดยแสดงใหเห็นความแตกตางกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
    และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทัง้นี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ป ๒๕๖๔ ไดดําเนินการเปดหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๔ สําหรับนิสิตแลวนั้น  
แตอันเนื่องมาจากขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติ 
หนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีมติขอใหทาง 
คณะวิทยาการสารสเทศกลับมาออกแบบใหมีรายวิชาพื้นฐานกลาง ที่ทั้งสี่สาขาวิชาของคณะฯ ไดแก สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  
และสาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถใชเพื่อสําหรับการเรียนการสอนรวมกันได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาที่เกี่ยวของกับนิสิตชั้นปที่ ๑ 
  ดังนั้นทางคณะวิทยาการสารสนเทศจึงไดมีการประชุมระดมสมอง เพื่อพิจารณาและ 
ออกแบบรายวิชาพื้นฐานกลาง ซึ่งผลการการประชุมมีมติกําหนดมี ๓ รายวิชาใหม เปนวิชากลางของคณะฯ และ 
มีผลใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร จะตองมกีารดําเนินการปรับปรุงโครงสราง 
หลักสูตร ปรับปรุงโครงสรางหนวยกิต ปรับปรุงแผนการสอน ปรับปรุงผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  
(PLO) และปรับปรุงรหัสวิชา (ใหม) รวมถึงการจับคูรายวิชากับผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) รวมถึง 
การปรับปรุงใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานทางการศึกษาของ Association for Computing Machinery  
(ACM-2020) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  
(มคอ.๑) ป พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาการสารสนเทศ และของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงพิจารณาสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการวิจัยในปจจุบัน  
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและทันตอความตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถทั้งในกระบวนการดานการผลิต 
ซอฟตแวร การจัดการในกระบวนการการผลิตซอฟตแวร และการจัดการคุณภาพซอฟตแวร โดยใชกระบวนการ 
วิธีแบบโอเพนซอรส ในการสรางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นหรือ 
ทํางานเปนทีมได 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๓๑ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๘๙ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน  ๑๒  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก    ๗๗  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๖๒  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
 วิชาประสบการณภาคสนาม         ๖ หนวยกติ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให 
  ปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะพิเศษ 
    ที่โดดเดนและแตกตางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชา 
    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
  ๑.๒  ใหพิจารณาทบทวนผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ (Program learning  
    outcomes: PLO) โดยแสดงใหเห็นความแตกตางกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
    และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
  ๑.๓  ใหแสดงรายละเอียดโครงสรางตาม มคอ.๑ โดยแสดงไวทายตารางแสดง 
    ความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ 
    การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
  ๑.๔  ใหภาคีเครือขายมารวมในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๒.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓  
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะเภสัชศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป)  
ฉบับป ๒๕๖๓  โดยมีเหตุผล คือ เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนนการบริบาลทาง 
เภสัชกรรม จํานวน ๔ รายวชิา เพื่อใหนิสิตมีรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนนที่หลากหลาย และสามารถเลือกศึกษา 
และปฏิบัติการไดตามความสนใจ ไดแก 
  ๑. รายวิชา ๗๙๔๖๕๘๖๓ เภสัชบําบัดในโรคระบบประสาทและจิตเวช 
  ๒. รายวิชา ๗๙๔๖๕๙๖๓ ปฏิบัติการเภสัชบําบัดในโรคระบบประสาทและจิตเวช 
  ๓. รายวิชา ๗๙๔๕๕๐๖๓ เภสัชบําบัดในโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิตและ 
      หลอดเลือด 
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  ๔. รายวิชา ๗๙๔๖๕๐๖๓ ปฏิบัติการเภสัชบําบัดในโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต 
      และหลอดเลือด 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ป)  
 ฉบับป ๒๕๖๓  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

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

๔.๒.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
 อุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกวเสนอการปรับปรุง 
แกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ  
  ขอปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนวิทยาศาสตร  
จํานวน ๒ วิชา ปรับเนื้อหารายวิชาในศาสตรทางเคมีใหเหมาะสมกับดานเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
   ๑) รายวิชา ๗๖๑๑๐๒๖๔ เคมีพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๑๑๐๒๖๔ เคมีพื้นฐาน  
(Fundamental Chemistry) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

๗๖๑๑๐๒๖๔ เคมีพื้นฐานสําหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(Fundamental Chemistry for 
Agricultural Technology) 

๓ 
(๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานเบื้องตนเคมีที่สาํคัญ โครงสรางอะตอม และสมบตัิธาตุ 
พันธะเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว และสารละลาย 
สมดลุเคมี กรด-เบส และเคมไีฟฟา 

พื้นฐานเบื้องตนเคมีที่สาํคัญสําหรบัเทคโนโลยีทางการเกษตร 
โครงสรางอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปรมิาณสาร
สัมพันธ แกส ของเหลว และสารละลาย สมดลุเคมี กรด-เบส 
เคมีไฟฟา และหัวขอสําคัญทางเคมีการเกษตร 
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ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
Essential basic knowledge of chemistry, atomic 
structure and properties of matter, chemical bonds, 
stoichiometry, gases, liquids and solution, chemical 
equilibrium, acid-base and electrochemistry 

Essential basic knowledge of chemistry for 
agricultural technology, atomic structure and 
properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, 
gases, liquids and solution, chemical equilibrium, 
acid-base electrochemistry and importance topic for 
agricultural chemistry 

 

   ๒) รายวิชา ๗๖๑๑๐๓๖๔ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ๑ (๐-๓-๑) 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๗๖๑๑๐๓๖๔ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  
(Fundamental Chemistry 
Laboratory) 

๑  
(๐-๓-๑) 

๗๖๑๑๐๓๖๔ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสําหรบั
เทคโนโลยีการเกษตร 
(Fundamental Chemistry for 
Agricultural Technology 
Laboratory) 

๑  
(๐-๓-๑) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเคมีที่เกีย่วกับพ้ืนฐานเบื้องตนเคมีที่สําคญั โครงสราง
อะตอม และสมบตัิธาตุ พันธะเคม ีปริมาณสารสัมพันธ แกส 
ของเหลว และสารละลาย สมดลุเคมี กรด-เบส และเคมไีฟฟา 

ปฏิบัติการเคมีที่เกีย่วพื้นฐานเคมเีบื้องตนที่สําคัญสําหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงสรางอะตอม และสมบัติธาตุ  
พันธะเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว และสารละลาย 
สมดลุเคมี กรด-เบส และเคมไีฟฟา  

Chemistry laboratory concerning essential basic 
knowledge of chemistry, atomic structure and 
properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, 
gases, liquids and solution, chemical equilibrium, 
acid-base and electrochemistry 

Chemistry laboratory concerning essential basic 
knowledge of chemistry for agricultural technology, 
atomic structure and properties of matter, chemical 
bonds, stoichiometry, gases, liquids and solution, 
chemical equilibrium, acid-base and electrochemistry 

 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
     หลกัสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
  อุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแกว 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๕ จาก Mrs.Mamiko  
Chunnawong เปน Mr.Kohei Nakada เนื่องจาก Mrs.Mamiko Chunnawong อาจารยจางชาวตางประเทศ 
ขอไมตอสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพราะไดเปนอาจารยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร 
 และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับเหตุผลในการขอ 
  เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อแสดงถึง 
  ความตอเนื่องของระยะเวลาที่ประจําอยูในหลักสูตรของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตนิี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๓  
 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกสเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๒ จาก ดร.พีรพล  สิทธิวิจารณ เปน ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ  
      เนื่องจาก ดร.พีรพล  สิทธิวิจารณ ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
      โซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๔ 
  ลําดับที่ ๓ จาก อาจารยผรณกษม อินทรทัต เปน ดร.อนิรุทธ ขันธสะอาด  
      เนื่องจาก อาจารยผรณกษม อินทรทตั ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
      โซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๔ 
  ลําดับที่ ๕ จาก อาจารยจีราดา อนุชิตนานนท เปน อาจารยธนรุจ โรจนมานะวงศ  
      เนื่องจาก อาจารยจีราดา อนุชิตนานนท ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ  
      โซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๔ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะโลจิสติกส 
วาระเวียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๓  
 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซอุปทาน ฉบับป ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
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 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกตเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๕  
  อาจารยธนรุจ โรจนมานะวงศ ที่ตีพิมพลาสุดป ๒๕๖๑ ที่อาจจะทําใหมีคุณสมบัติ 
  ไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะโลจิสติกส  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกสเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื ขอเปลีย่นแปลง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที ่๒ จาก อาจารยภูเบศ อยูสุข เปน  
อาจารยสุรชัย บุรพานนทชัย เนื่องจาก อาจารยภูเบศ อยูสุข ไดลาออกจากคณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  คณะโลจิสติกสไดรับทราบความประสงคจะลาออกของอาจารยภูเบศ อยูสุข  
จึงไดดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยเพื่อมาแทนตําแหนงดังกลาว โดยประกาศรับสมัครครั้งที ่๑ เมื่อวันที ่ 
๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ แตไมมีผูผานเกณฑการคัดเลือก คณะฯ จึงไดประกาศรับสมัครครั้งที ่๒ เมื่อวันที ่ 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แตก็ยังไมมีผูสมัครไมมีผูผานเกณฑการคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติของผูสมัคร 
ในตําแหนงดังกลาวจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญสูงในสาขาวิชาชีพการเดินเรือซึ่งเปน 
อาชีพเฉพาะ จึงสงผลใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรลาชา  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะโลจิสติกส 
วาระเวียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะโลจิสติกส  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหอธิบายเพิ่มเติมดวยวาระหวางการประกาศ 
  รับสมัครอาจารยครั้งที่ ๑ กับครั้งที่ ๒ สวนงานไดมีการดําเนินการอยางไร 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสตูร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ จาก อาจารยชนาภา ตรีวรรณกุล เปน ดร.วิโรจน โกศลฤทธิชัย  
      เนื่องจาก เนื่องจาก อาจารยชนาภา ตรีวรรณกุล ลาออก ตั้งแตวันที่  
      ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ลําดับที่ ๒ จาก อาจารยชุติมา สถิตยเสถียร เปน ผูชวยศาสตราจารยธนนทรัฐ นาคทั่ง  
      เนื่องจาก อาจารยชุติมา สถิตยเสถียร ลาออก ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม  
      พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ดร.วิโรจน โกศลฤทธิชัย 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารยธนนทรัฐ นาคทั่ง 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยสุทธิรักษ สุวรรณเดชา 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ภาวดี ศรีสังข 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยภาณุพงศ ศีลสังวรณ 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๓๒ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๒๘๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกตเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๕  
  อาจารยภาณุพงศ ศีลสังวรณ ที่ตีพิมพลาสุดป ๒๐๑๘ ที่อาจจะทําใหมีคุณสมบัติ 
  ไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๐๒๓ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ๕ คน เปน ๖ คน โดยเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในลําดับที่ ๖  
อาจารยกนกรัชต กาสาวพานิชย เพื่อใหการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
และการคาชายแดน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเก่ียวของ 
โดยตรงดานคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณทํางานทางดานวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยธัชนันท สังวาลย 



- ๓๓ - 
 

  ลําดับที่ ๓ อาจารยปยาภรณ รัตโนภาส 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยจาตุรันต แชมสุน 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยลักษมณ บุญมา 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยกนกรัชต กาสาวพานิชย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ 
เครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก  
ผูชวยศาสตรจารย ดร.ณัฐพล ชมแสง เปน ดร.พรสวรรค คําออนสา เนื่องจาก ผูชวยศาสตรจารย ดร.ณัฐพล  
ชมแสง ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 



- ๓๔ - 
 

  ลําดับที่ ๑ ดร.อุมาพร พลายระหาร 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตรจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ 
  ลําดับที่ ๓ ดร.พรสวรรค คําออนสา 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยปริญญา ชินดุษฎีกุล 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตรจารย วาที่รอยตรี รุงโรจน ยิ่งสงา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับที่ ๓ จาก ดร.สัณหไชญ เอื้อศิลป เปน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ เนื่องจาก ดร.สัณหไชญ เอื้อศิลป จะยายไปเปนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยกิตติภัณฑ ชิตเทพ 



- ๓๕ - 
 

  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ อุดมศรี 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยลดาวัลย อาคาสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.ธนะรัชต อนุกูล 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารยศานติ  เดชคํารณ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะดนตรีและการแสดง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๒๘๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับป ๒๕๖๔ คณะดนตรีและการแสดง  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๕ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร จากจํานวน ๑๒ คน  
เปนจํานวน ๑๓ คน โดยเพิ่มลําดับที่ ๑๓ ดร.สุรีรัตน ปดไธสง เพื่อใหสอดคลองกับ FTES และการบริหาร 
หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
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คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี ้
  ลําดับที่ ๑๐ ตัด ดร.ชุลีพร พุฒนวล ออก เนื่องจาก ดร.ชุลีพร พุฒนวล  
        จะเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ลําดับที่ ๑๑ ตัด ดร.ณัฐพงษ ศรีสุข ออก เนื่องจากมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ 
        มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ลําดับที่ ๑๖ ตัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรวิชญ ไกรนรา ออก เนื่องจากมีคุณสมบัติ 
        ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ รองศาสตราจารย ดร.จเร จรัสจรูญพงศ 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอมใจ สุกใส 
  ลําดับที่ ๓ รองศาสตราจารย ดร.ยุภาพร สมีนอย 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร มั่นเจริญ 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชญา ผองใส 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ณ หนองคาย 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.การะเกด เทศศรี 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจัดภยั ทิพยผอง 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกลณี จงอรามเรือง 
  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวิศษิฏ ยะสารวรรณ 
  ลําดับที่ ๑๑ รองศาสตราจารย ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค 
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  ลําดับที่ ๑๒ ดร.ธีรนันท นงคนวล 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 
  ลําดับที่ ๑๔ ดร.นวศิษฏ รักษบํารุง 
  ลําดับที่ ๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน 
  ลําดับที่ ๑๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพัฒน ภาชนะ 
  ลําดับที่ ๑๗ รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา แซเอ็ง 
  ลําดับที่ ๑๘ รองศาสตราจารย ดร.สุปราณี แกวภิรมย 
  ลําดับที่ ๑๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย 
  ลําดับที่ ๒๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อธิพรชัย 
  ลําดับที่ ๒๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา นวคุณ 
  ลําดับที่ ๒๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัยวรรณ ศิริออน 
  ลําดับที่ ๒๓ รองศาสตราจารย ดร.อุบลลักษณ รัตนศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๒๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพงษ สุวัฒนมาลา 
  ลําดับที่ ๒๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๘ จาก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนวฒัน ตันติวรานุรักษ เปน ดร.นุชจรินทร แกลวกลา เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ชนวัฒน ตันติวรานุรักษ จะเกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ รองศาสตราจารย ดร.วรนพ สุขภารังษี 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา 
  ลําดับที่ ๓ รองศาสตราจารย ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ําศาสตร 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทิน กิ่งทอง 
  ลําดับที่ ๖ รองศาสตราจารย ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ 
  ลําดับที่ ๗ รองศาสตราจารย ดร.เพียงพักตร สุขรักษ 
  ลําดับที่ ๘ ดร.นุชจรินทร แกลวกลา 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูตา บุญภักดี 
  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงตา จุลศิริกุล 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคภมูิ พระประเสริฐ 
  ลําดับที่ ๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสิน ีพงษประยูร 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร 
  ลําดับที่ ๑๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลิน ีขจรพิสิฐศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๑๕ ดร.จันทิมา ปยะพงษ 
  ลําดับที่ ๑๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา 
  ลําดับที่ ๑๗ ดร.สุดารัตน ถาราช 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ๕ คน เปน ๖ คน โดยขอเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ในลําดับที่ ๖ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ เนื่องจากตองการเพิ่มจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร เพื่อรวมพัฒนาการสอนและบริการจัดการหลักสูตร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ดร.จุฬารัตน หงสวลีรัตน 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ สายอุต 
  ลําดับที่ ๓ ดร.ศนิ จิระสถิตย 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอง จักกะพาก จันทรประสาทสุข 
  ลําดับที่ ๕ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ 
  ลําดับที่ ๖ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล ปญญบุศยกุล 
  ลําดับที่ ๘ ดร.นิสานารถ กระแสรชล 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 
  ลําดับที่ ๑๐ ดร.สิริมา ชินสาร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๔๐ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ๗ คน เปน ๖ คน โดยขอตัดอาจารย 
ผูรับผิดชอบในลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารยปรียารัตน นาคสุวรรณ เนื่องจากมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๒. ขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร โดยขอตัดอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับที่ ๙  
อาจารยภัทราภรณ กิจผลเจริญ เนื่องจากมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ทัง้นี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ รองศาสตราจารย ดร.กิดาการ สายธน ู
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑาพร เนียมวงษ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา พงษศักดิ์ชาติ 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจนวัฒนา 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณินทร ธีรภาพโอฬาร 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรี วงษเกษม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๔๑ - 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๖ จาก Mr. James Vincent  
Johnson เปน ดร.นุชจรีย พกุกะมาน เนื่องจาก Mr. James Vincent Johnson จะยายไปเปนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 



- ๔๒ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

๔.๓.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ๔ จาก Mr. Lee Norris Miller เปน Mr. James Vincent Johnson เนื่องจาก Mr. Lee Norris Miller  
ลาออก ตั้งแตวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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



- ๔๓ - 
 

๔.๓.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหล ีฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๕ จาก Mr. Sangbeum Lee  
เปน Mr. Jonghwan Ko เนื่องจาก Mr. Sangbeum Lee อาจารยจางชาวตางประเทศขอยุติสัญญาจาง ตั้งแต 
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวนัที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร 
 และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ๕ จาก อาจารยดวงกมล ตองตาสี เปน อาจารยศุภรัตน คําภีระ เนื่องจาก อาจารยดวงกมล ตองตาสี 
ลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
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  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยดาวรรณ หมัดหลี 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารยวรชัย รวบรวมเลิศ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยสุภารีย เถาววงศษา 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยอลงกรณ ประมวญทรัพย 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยศุภรัตน คําภีระ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๓๔๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๔.๑ การกําหนดภาระงานใหแกคณาจารยที่พัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอน 
   ออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) 
 

 ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ Program 3 สงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งเปาผลสัมฤทธิ์ BUU MOOC จํานวน  
๖๐ รายวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานพัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียน 
การสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกการพัฒนารายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ ในเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก รวมทั้งไดออก 
แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาและสื่อเพื่อการเรียนรูออนไลนในระบบเปดมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU MOOC)  
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ตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกรที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสรางความชัดเจน 
และสนับสนุนคณาจารยในการพัฒนารายวิชา BUU MOOC โดยขอ ๗ ของแนวปฏิบัติดังกลาวไดระบุวา  
“ภาระงานของบุคลากรในการพัฒนารายวิชา BUU MOOC ถือเปนการพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการเรียน 
การสอนประจํารายวิชา ซึ่งสวนงานสามารถกําหนดภาระงานใหแกบุคลากรได” แตถึงกระนั้น ผลการดําเนินงาน 
ที่ผานมา การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ยังไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมคณาจารยในการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม  
ซึ่งเปนการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและนโยบายดานวิชาการของสภามหาวิทยาลัยในการ 
ขับเคลื่อนการศึกษาแนวใหม จึงเห็นควรกําหนดภาระงานใหแกคณาจารยที่พัฒนารายวิชา BUU MOOC  
ใหชัดเจน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการกําหนดภาระงานใหแกคณาจารยที่พัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอน 
 ออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการกําหนดภาระงานใหแกคณาจารยที่พัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอน 
  ออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) โดยใหกําหนดในภาระงานของคณาจารยที่ 
  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ แจงกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการตอไป 
 
  ๔.๔.๒ โครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะเขามา 
   ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

 โครงการ PRE BUU เปนโครงการเรียนลวงหนา (Pre degree) หมายถึง การนํา 
รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ ไปเปดสอนสําหรับบุคคลทั่วไปท่ีเปน 
กลุมเปาหมายเฉพาะ ที่จะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในเวลาอันใกล ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา ที่คาดวาจะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยบูรพา ในปการศึกษา ๒๕๖๖ เปนตน  
โครงการนี้ดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ดานการผลิตและพฒันากําลังคน ในการดําเนินการจัด 
การศึกษารูปแบบใหมที่มีความยืดหยุน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนลวงหนา โดยเปนการ 
จัดการศึกษาเชิงรุกเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนผูเรียนในอนาคต โดยมวีัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาที่มี 
ศักยภาพสูงทางดานวิชาการ ไดเตรียมความพรอมการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพื่อเปนการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุนตอบสนองตามความตองการของผูเรียน  
เปดโอกาสใหผูเรียนคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเองกอนจะเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาโครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีจะเขามา 
 ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

มติ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝายวิชาการประสานกับสวนงานเพื่อขอขอมูลหลักสูตรที่สนใจเขารวมโครงการ  
  การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจํานวนที่รับได 
  ในรอบ Portfolio 
 ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 



- ๔๖ - 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ การดําเนินการวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

 คณบดคีณะวิทยาศาสตรใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ โดยขอใหเชิญผูเขารวมชี้แจงมาชี้แจงตามเวลา ไมควรใหผูเขารวมชี้แจงมารอ 
เปนเวลานาน ควรเรียงลําดับการดําเนินการวาระตามความยากงาย 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๒.๒๐  น. 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


