
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
วันอังคารที ่๑๐ พฤษภาคม 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณภา ลือกิตินันท  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอยชนก ปทุมานนท (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร ชีวะเกต ุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๕. นายแพทย ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๖. เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณ ีธีรกุลกิตติพงศ  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๗. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๘. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๑๐. ดร.อารีกมล ต. ไชยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุวงษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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 ๑๕. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน)กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาจรยี อับดุลลากาซิม (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๐. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๑. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. อาจารยอรณิชา บุตรพรหม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๒๔. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.รณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 ๒๗. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๓๐. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓๓. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกวิทย โทปุรินทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
 ๒. นางสาวกนกนาถ อินตะบูรณ    กองกิจการนิสิต 
 ๓. นายกฤษณะ สโมสร     คณะดนตรีและการแสดง 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. นางสาววัชรา นาวีพงษผจญ    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๖. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๗. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๘. ดร.ทศพร อิฐงาม     สถาบันภาษา 
 ๙. นางสาวสิริกุล รัตนมณี    กองบริการการศึกษา 
 ๑๐. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๒ เมษายน 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  
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 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรทีผ่านการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก  
สป.อว. แลว จํานวน ๙๒ หลกัสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสตูรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ ๔ ๑๔ ๖ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๔ ๔ ๑ ๑๙ 
๒๕๖๓ ๓ ๒ - ๕ 
๒๕๖๔ ๓๔ ๖ ๔ ๔๔ 
รวม ๕๕ ๒๖ ๑๑ ๙๒ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๐ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๒ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๖ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๙๕ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๑๑๓ หลักสูตร โดยแบงเปน 
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ - ๒ ๔ ๖ 
๒๕๖๒ - ๒ ๓ ๕ 
๒๕๖๓ ๑ ๓ ๓ ๗ 
๒๕๖๔ ๕๕ ๒๔ ๑๐ ๘๙ 
๒๕๖๕ ๓ ๒ ๑ ๖ 
รวม ๕๙ ๓๓ ๒๑ ๑๑๓ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน 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) ใหสามารถตดิตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
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 
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 ทั้งนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอยและ 
ครบถวนภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่ 
หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มหีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๓. คณะโลจิสติกส 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ แจงนโยบายการดําเนินการ TCAS66 
 

 ตามที่ไดมกีารประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ TCAS66 ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการจัดสอบรายวิชากลางสําหรับ TCAS66 
 ๒. ปฏิทินการสมัครและสอบ TGAT/TPAT และ A-Level สําหรับ TCAS66 
 ๓. ปฏิทินการคัดเลือก ๔ รอบของ TCAS66 
 ๔. จํานวนอันดับสําหรับการสมัครคัดเลือกในรอบ ๓ Admission และอัตราคาสมัคร 
คัดเลือกรอบ ๓ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงไดสรุปขอแตกตางระหวาง TCAS65 กับ  
TCAS66 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ TCAS 65 TCAS 66 
๑ GAT / PAT TGAT / TPAT (สอบ ธ.ค.๖๕) 

๒ วิชาเฉพาะ กสพท. TGAT1 (สอบ ธ.ค.๖๕) 

๓ วิชาสามัญ A-Level (สอบ มี.ค.๖๖) 
๔ PAT4 มี part วาดรูป TPAT4 ไมมี part วาดรูป 
๕ PAT7 วิชาภาษา ยายไปอยู A-Level 
๖ รูปแบบการคัดเลือกมี ๔ รอบ ไมเปลี่ยนแปลง 

 
ประเด็นเสนอ ๑. เพื่อทราบ 
 ๒. เพื่อเปนขอมูลสําหรับสวนงานนําไปพิจารณาเกณฑการคัดเลือก TCAS66  
  โดยใหเลือกวิชาตาง ๆ จาก TGAT TPAT TGAT1 A-Level และ TPAT4 ไมเกิน ๔ วิชา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ ผลการประกวดเพื่อรับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
  การทํางานดีเดนระดับภาค ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเปนเจาภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการ 
กับการทํางาน ครั้งที่ ๑๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในงานดังกลาวมีกิจกรรม 
ตาง ๆ รวมทั้งการมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับชาติ  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
  ในการนี้ เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ไดดําเนินการคัดเลือกและตัดสิน 
ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับภาค ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว  
โดยไดประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจากผลการตัดสิน จากทั้งหมด ๑๒ ประเภท  
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรับรางวัล ดังนี้ 
  ข. ประเภทนักศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ประเภทท่ี ๔ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน  
 

ประเภทกลุมโครงงานสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

คณะ มหาวิทยาลัย ชื่อบริษัท ประเภท 

๑ นายพรชัย  
แจงประยูร 

การศึกษาผลของ N6 
Benzyladenine (BA) 
และ α-Naphtalene 
acetic acid (NAA) ที่มี
ผลตอการเติบโตของไฮ
โกรใบมน 
(Staurogyne repens) 
ในสภาพปลอดเชื้อ 

เทคโนโลยี
ทางทะเล 

เทคโนโลยี
ทางทะเล 

มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี 

บริษัท ไวทเครน 
อควาติกพลานท 

จํากัด 

ชนะเลิศ 

๒ นางสาวปทิตตา 
เจริญใจ 

การพัฒนาเว็บไซตเมค
เว็บอีซ่ี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

บริษัท คลิกเน็กซ 
จํากัด 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดบั 

๒ 

 
ประเภทท่ี ๕ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  
ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการดีเดน  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

คณะ มหาวิทยาลัย ชื่อบริษัท ประเภท 

๑ นางสาว
พรรณปพร 
กองพันธ 
นายวีรวฒัน 
วอนเมือง 

การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บบล็อกสกรีน 

การคา
ระหวาง
ประเทศ 

การจัดการ 
โลจิสติกส 

โลจิกติกส มหาวิทยาลัย
บูรพา 

คอบรา อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 

๑ 
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ประเภทท่ี ๖ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  
ดานนวัตกรรมดีเดน  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

คณะ มหาวิทยาลัย ชื่อบริษัท ประเภท 

๑ นางสาว 
ทักษอร 
อักษรศิลป 

Chaokaset 
Rainlady Project: 
Internet of Thing, 
Artificial 
Intelligence and 
Platform for 
Agricuture 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา/

สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบ
สมองกลฝงตัว 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอร
แหงชาติ 

(NECTEC) 

ชนะเลิศ 

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
 ทั้งนี้ ผลงานของนิสิตที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทางเครือขายฯ ไดสงไปประกวดตอ 
ระดับประเทศ ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ผลงานของนายพรชัย แจงประยูร  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ป มหาวิทยาลัยบูรพา:  
  67th anniversary 67 Public lectures 
 

 เนื่องในวาระครบรอบการกอตั้งมหาวิทยาลัยบูรพาปที่ ๖๗ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัด 
โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ป มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 
67 Public lectures เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืน 
ในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” และเปน 
การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นท่ีเปนที่สนใจในสังคมปจจุบันและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
นอกจากนี้ การจัดโครงการดังกลาวยังเปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แพลตฟอรม ๑ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพื้นที่ 
ภาคตะวันออก โปรแกรม ๓ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต ซึ่งการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว  
เปนการจัดบรรยายสาธารณะในหัวขอเกี่ยวกับ SDG Reinventing และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน  
๖๗ เรื่อง (ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยเปนการขอความรวมมือจากแตละสวนงานในมหาวิทยาลัย 
บูรพา นั้น 
 ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดรวบรวมขอมูลการจัดบรรยาย ฯ จากสวนงานตาง ๆ  
ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว จึงขอรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน ดังนี้ 
 สวนงานที่สงหัวขอการจัดบรรยายแลว 

๑. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
๒. คณะดนตรีและการแสดง 
๓. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
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๕. คณะพยาบาลศาสตร 
๖. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
๗. คณะเภสัชศาสตร 
๘. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๙. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๑๐. คณะโลจิสติกส 
๑๑. คณะวิทยาศาสตร 
๑๒. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
๑๓. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๔. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๑๕. คณะศึกษาศาสตร 
๑๖. คณะสหเวชศาสตร 
๑๗. คณะสาธารณสุขศาสตร 
๑๘. คณะอัญมณี 
๑๙. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๒๐. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 
๒๑. สถาบันภาษา 
๒๒. สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 
๒๓. สํานักบริการวิชาการ 

 สวนงานที่สงหัวขอการจัดบรรยายแลว แตยังสงหัวขอการจัดบรรยายไมครบ 
 ตามจํานวนที่กําหนด 

๑. คณะแพทยศาสตร 
๒. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร 

 
 สวนงานที่ยังไมไดสงหัวขอการจัดบรรยาย 

๑. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
๒. สํานักคอมพิวเตอร 
๓. สํานักหอสมุด 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๘ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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 สรุปรายวิชา BUU  
MOOC ที่ไดแจงเสนอขอผลิตรายวิชา ดังนี้ 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔  
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕ 
เปา ๖๐ รายวิชา 

Thai 
MOOC 

เสนอผลิต เผยแพร เสนอผลิต เผยแพร เสนอ 
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 - - - - - 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๒ - ๑ - - 
๑๕ คณะสหเวชศาสตร ๑ - - - - 
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร - - ๑ - - 
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ - - - - 
๑๘ คณะศลิปกรรมศาสตร - - - - - 
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑ ๑ - - - 
๒๐ วิทยาลัยวทิยาการวิจัยและวิทยาการปญญา - - - - - 



- ๑๑ - 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔  
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕ 
เปา ๖๐ รายวิชา 

Thai 
MOOC 

เสนอผลิต เผยแพร เสนอผลิต เผยแพร เสนอ 
๒๑ คณะอัญมณ ี ๑ - - - - 
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - - - - 
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง - - - - - 
๒๔ โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและ

บริหารธรุกิจ 
๑ - - - - 

๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑* - - - - 
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑ - - ๑ 
๒๗ สถาบันภาษา ๓ ๓ - - - 

รวม ๑๗ ๗ ๕ ๑ ๑ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
 

 ๒. มหาวิทยาลัยบูรพาไดเสนอรายวิชาเขาสูโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thai  
MOOC) จํานวน ๑ วิชา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายวิชาที่ไดเสนอ คือ วิชาภาษาและวัฒนธรรม 
ฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน มีจํานวน ๑๒ ชัว่โมงการเรียนรู (ประกอบดวยสื่อวีดิทัศนจํานวน ๓ ชั่วโมง ๒๒ นาที)  
อาจารยผูจัดทํารายวิชา คือ อาจารยเสกสรร พรมเกษา จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร โดยรายวชิาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาและเผยแพร 
ใหกับผูที่สนใจเรียนรูวิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสดวยตนเอง ทั้งนี้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thai  
MOOC) ไดรับวิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันเรียบรอยแลว 
 ๓. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษาไดจัดโครงการอบรมการใชระบบ  
BUU MOOC เพื่อเผยแพรรายวิชา วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงการดังกลาวเปนการสนับสนุนใหคณาจารยที่จัดทํารายวิชาเรียบรอยแลว 
สามารถนําเนื้อหาและคลิปวีดิทัศนของรายวิชาเขาสูการเผยแพรใหกับผูที่สนใจลงทะเบียนเรียน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ โครงการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรูกระบวนทัศนใหม (New Learning  
  Paradigm)” 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ 
ประชาชนและระบุใหการจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัด 
การศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในทุก 
ชวงวัย เพื่อสนองความตองการและความจําเปนของการเปดโอกาสการจัดการศึกษาใหคนทุกชวงวัย สอดคลองกับ 
ความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป  



- ๑๒ - 
 

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และ 
การสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพื้นที่ภาคตะวันออก Program 2 พัฒนากําลังคนระดับสูง 
รองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๑๑/๒๕๖๔  
เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี รวมถึงกรอบ 
แนวคิดจากการออกแบบการจัดการศึกษาแนวใหม ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาไดมีการบรรยายใหกับผูบริหาร 
สวนงานและผูรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาในหัวขอนโยบายวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกลาว  
กองบริการการศึกษา จึงไดกําหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรูกระบวนทัศนใหม (New  
Learning Paradigm)” โดยมี ศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข และรองศาสตราจารย ดร.วิศปตย ชัยชวย  
เปนวิทยากรบรรยาย ในวันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งมีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เขาใจ 
และสามารถจัดทําหลักสูตรแบบ Module ได 
 ๒. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร สามารถ 
จัดการเรียนการสอนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปจจุบัน 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จึงขอเชิญหัวหนาสวนงาน  
เขารวมโครงการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรูกระบวนทัศนใหม (New Learning Paradigm)”  
ณ หองประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอใหทานลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ  
ดังกลาว ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ Onsite ลงทะเบียนไดที ่https://bit.ly/BUUNLPregis_1  
สวนงานละไมเกิน ๒ คน และแบบ Online ลงทะเบียนไดที่ https://bit.ly/BUUNLPregis_2 ไมจํากัดจํานวน  
 

 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย 
ประจําหลักสูตร หรืออาจารยผูสอนเขารวมโครงการฯ ดังกลาวผานระบบ ZOOM CLOUD MEETING  
Meeting ID: 954 7822 8547 Passcode: 889802 หรือสแกน Qr code ดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
       ลงทะเบียน onsite   ลงทะเบียน online 
https://bit.ly/BUUNLPregis_1      https://bit.ly/BUUNLPregis_2 

 
เขารวมการบรรยายและเสวนา  
https://bit.ly/paradigm20May22 



- ๑๓ - 
 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
  ๓.๑.๑ โครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะเขามา 
   ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดพิจารณาโครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะ 
เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ซึ่งที่ประชุม ฯ มีมติดังนี้ 
   ๑. มอบฝายวิชาการประสานกับสวนงานเพื่อขอขอมูลหลักสูตรที่สนใจเขารวม 
     โครงการ การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และ 
     จํานวนที่รับไดในรอบ Portfolio 
   ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 ในการนี้ฝายวิชาการจึงขอเสนอโครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปน 
กลุมเปาหมายเฉพาะที่จะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาโครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปทีเ่ปนกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีจะเขามา 
 ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบโครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะเขามา 
  ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 ๒. มอบงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนทําแบบสํารวจขอมูลหลักสูตรที่สนใจเขารวมโครงการ  
  PRE BUU เพื่อดําเนินการประกาศรับสมัครผูสนใจเขารวมโครงการฯ ตอไป 
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วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๕ ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล เปน อาจารย 
วัฒนพร จตุรานนท เนื่องจาก ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล ไดรับมอบหมายใหไปรับผิดชอบหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาและการพัฒนาสังคม  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยโสภี ชาญเชิงยุทธชัย 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยรัฐพร ปานมณี 
  ลําดับที่ ๓ Mr. Liu Dongqing 
  ลําดับที่ ๔ Dr. Liu Xiaodie 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยวัฒนพร จตุรานนท 
  ลําดับที่ ๖ Mr. He Weimin 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๔๓๔๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การเสนอเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา ที่ สภม. ๐๐๑๑/๒๕๖๔ เรือ่ง นโยบายและทิศทาง 
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ สวนที่ ๒ นโยบายและทิศทางการบริหาร 
และพัฒนา ขอ ๒ การผลิตบณัฑิตและพัฒนากําลังคน ขอ ๒.๑ หลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยและสวนงานพึงดําเนินการตาม (๔) จัดหรือสอบทานระบบการเสนอหลักสูตรใหสามารถดําเนินการได 
ดวยความรวดเรว็และมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝายวิชาการจึงไดจัดทําแนวทางและแบบฟอรมการเสนอเอกสาร 
เชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม โดยมีสาระสําคญั คือ การเสนอหลักสูตรใหมใหเสนอเอกสาร 
เชิงหลักการโดยมีรายละเอียดไมเกิน ๕ หนา ทั้งนี้สวนงานควรเสนอเอกสารเชิงหลักการลวงหนาอยางนอย ๑ ป  
กอนเปดหลักสูตรใหม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 ๑. แนวทางการเสนอเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม 
 ๒. แบบฟอรมการเสนอเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการเสนอเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม  
  และแบบฟอรมการเสนอเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม 
  โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอใหปรับผังแสดงกระบวนการเสนอเอกสารเชิงหลักการ โดยใหปรับแก คําวา  
   “คณะกรรมการประจําคณะ” เปน “คณะกรรมการประจําสวนงาน” 
  ๑.๒ ขอใหปรับผังแสดงกระบวนการเสนอเอกสารเชิงหลักการ ในขั้นตอน  
   “ปรับแกเอกสารเชิงหลักการ” โดยใหเพิ่มลูกศรชี้กลับไปที่คณะกรรมการประจํา 
   สวนงาน 
  ๑.๓ ขอใหปรับแกแบบฟอรมการเสนอเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปด 
   หลักสูตรใหม ขอ ๑๒ ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปรับเปน “ขอ ๑๒ ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนทั้งดาน 
   ความรู ดานทักษะ ดานจริยธรรม และดานลักษณะบุคคล” 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๒.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 
   ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ BSE ที่สนับสนุนการจัด 
การศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยืดหยุนและคลองตัวมากขึ้นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อันจะเปนประโยชนตอผูเรียนและมหาวิทยาลัย และ 
ตองเอื้อสําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย รวมถึงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางมูลคาเพ่ิมโดยเปดโอกาสให 
ผูเรียนที่มีทักษะ สมรรถนะ ความรูจากการเรียนนอกระบบ/ จากการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ 
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การทํางาน ประสบการณวิชาชีพและผานการทดสอบเทียบความรูที่สามารถประเมินสมรรถนะหรือทักษะดาน 
นั้น ๆ สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได เพ่ือเอ้ืออํานวยใหกับผูเรียนที่มีความหลากหลาย 
และเปนการจัดการศึกษาแบบเชิงรุก (Active approach) 
 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดานวิชาการของสภามหาวิทยาลัยและ 
คณะกรรมการ BSE ฝายวิชาการจึงจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑการขอยกเวนการเรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 
 ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอ ๓.๑ ใหปรับคะแนน TOEFL iBT ของมหาวิทยาลัยบูรพา เปน ๖๕ 
  ๑.๒ ขอ ๓.๔ ใหตัด “ภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป” ออก 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ ขอหารือการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนตน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะเปดการเรียนการสอนภาคเรียนตน ประจําปการศึกษา  
๒๕๖๕ จึงขอหารือเกีย่วกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภาคเรียนตน  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติในภาคเรียนตน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  
 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


