
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ 
วันอังคารที ่๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จรติควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณภา ลือกิตินันท  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
 ๓. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๔. เภสัชกรหญิง ดร.พุทธิพร คงแกว   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๕. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๖. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๗. นางสาวสิริลักษณ รัตนวิทยากรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรฐัศาสตรและนิติศาสตร 
 ๘. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุวงษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๙. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์  (แทน)กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๒. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๑๓. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๔. ดร.อุมาพร พลายระหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
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 ๑๕. ดร.สิรินารี เงินเจริญ    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๖. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๗. อาจารยคอลิด มิดํา     (แทน กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๑๘. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๐. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๑. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวณฐัสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๔. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูลเมตต  กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยกมลวรรณ รอดหริ่ง    คณะการจัดการและ 
         การทองเที่ยว 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงสินถาวร  คณะการจัดการและ 
         การทองเที่ยว 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา แสงสืบชาติ  คณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกวิทย ทะล   คณะศิลปกรรมศาสตร 
         สังคมศาสตร 
 ๕. อาจารยกฤษณะ อิ่มสวาสดิ์    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพิชิตพร ผลเกิดดี   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๘. อาจารยอรณิชา บุตรพรหม    คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๙. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 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) ที่ผานการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม 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 ๑๒๑ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ ๔ ๑๔ ๖ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๔ ๕ ๑ ๒๐ 
๒๕๖๓ ๓ ๒ - ๕ 
๒๕๖๔ ๕๕ ๑๓ ๔ ๗๒ 
รวม ๗๖ ๓๔ ๑๑ ๑๒๑ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๑ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๙ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๔ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๖๗ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๙๑ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ - ๒ ๔ ๖ 
๒๕๖๒ - ๑ ๔ ๕ 
๒๕๖๓ ๑ ๓ ๓ ๗ 
๒๕๖๔ ๓๔ ๑๗ ๑๐ ๖๑ 
๒๕๖๕ ๖ ๔ ๒ ๑๒ 
รวม ๔๑ ๒๗ ๒๓ ๙๑ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม 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 ๒๕๖๕ โดยใหแจงประธานหลักสูตรเขาไปตรวจสอบหลักสูตรและ 
ประมวลผลหลักสูตร หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตรขึ้นสถานะ “ไมผาน” ใหทานแจงประธานหลักสูตร 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
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 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 
 ในการนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอย 
และครบถวนภายในวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรุปขอมูลคุณสมบัติ 
ของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาตอไป 
 ทั้งนี้ หากมีสวนงานใดที่มหีลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ ฝายวิชาการจะ 
ดําเนินการทําหนังสือติดตาม ตามลําดับขั้นดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการลงนามในหนังสือถึงประธานหลักสูตรผานคณบดี 
 ครั้งที่ ๒ รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนามในหนังสือถึงคณบดี 
 ครั้งที่ ๓ อธิการบดีลงนามในหนังสือถึงคณบดี 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY) ครั้งท่ี ๑๒  
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตแนวคิด “CWIE รวมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สูเปาหมาย 
  การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เปนเจาภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการ 
กับการทํางาน ครั้งที่ ๑๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตแนวคิด “CWIE รวมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สูเปาหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นัน้ ในการนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย  
กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดงานและ 
มอบนโยบายการพัฒนาคนในระดับประเทศ โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ  
รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน และรองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  
กลาวตอนรับในฐานะเจาภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานดังกลาวมีกําหนดการและกิจกรรม ดังนี้ 
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วันจันทรที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา กิจกรรม สถานที ่

๐๗.๒๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียนผูเขารวมงาน ดานหนา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ประธานในพธิีและแขกผูมีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ CWIE 12 บริเวณหองโถงช้ัน ๑  
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

๐๘.๒๐ - ๐๘.๒๕ น. เริ่มงานในรูปแบบผสมผสาน 
(ในที่ตั้งและการถายทอดสดงานวัน CWIE ครั้งที่ ๑๒  
ผาน https://www.facebook.com/CWIEDay12) 
ชมวีดีทัศนผลสําเร็จของหลักสูตร CWIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBS Auditorium ชั้น ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBS Auditorium ชั้น ๕ 

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

๐๘.๔๐ - ๐๘.๕๐ น. กลาวตอนรับ โดย 
๑. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
๒. รองศาสตราจารย ดร. วัชรินทร กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา         

๐๘.๕๐ - ๐๘.๕๕ น. กลาวรายงาน  
โดย ศาสตราจารย ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล 
      รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

๐๘.๕๕ - ๐๙.๐๕ น. กลาวเปดงานและมอบนโยบาย (การพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ) 
โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย 
      กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร  
      วิจัยและนวัตกรรม 

๐๙.๐๕ - ๐๙.๒๕ น. พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การทํางานดีเดน ระดับชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย 
      กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร  
      วิจัยและนวัตกรรม 

๐๙.๒๕ - 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 
- ดร.อภิชาต ทองอยู 
  ประธานคณะทํางานประสานงานดานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนา
พิเศษ ภาคตะวันออก (EEC HDC) 
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เวลา กิจกรรม สถานที ่
- รองศาสตราจารย เรืออากาศเอก ดร.กรตธร ชํานิประศาสน 
  สํานักวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
- นายทัศพันธุ สุวรรณทตั 
  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 
- ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกลุ 
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากดั (มหาชน) 
และ ประธาน EEC Industrial Forum 
ดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  
รองอธิการบดีฝายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. พิธีมอบธงแก เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนลาง  
เจาภาพการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ ๑๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รับมอบโดย 
๑. ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
๒. รองศาสตราจารย ดร.อุดมวิทย ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการ  BBS Dining ชั้น ๑ 
BBS Banquet ชั้น ๕ 
BBS Meeting ชั้น ๕ 

๑๓.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมศูนยเครือขายการเรียนรู EEC NET ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
การแสดงผลงานนักศึกษา CWIE 
กลุมที่ ๑. EEC Tourism Innovation Lab สําหรับแสดงผลงานนักศึกษา 

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

       ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กลุมที่ ๓ ชมนิทรรศการ 

 
 
ชั้น ๔ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ
 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
หองโถงช้ัน ๑อาคารเฉลมิพระ
เกียรต ิ

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  
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วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศึกษาดงูาน ณ สถานประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ EEC 
วันอังคารท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เสนทางท่ี ๑ เสนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ EEC  

ชวงเชา ศึกษาดูงาน ณ โรงงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จาํกัด  
           (มหาชน) ตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
           วิทยากร ๑. อ.ทัศพันธุ สุวรรณทตั  
           หัวหนาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต  
           สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
           วิทยากร ๒. คุณเสกสรร ทองสังข ผูจัดการฝาย ARAI  
           บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 
ชวงบาย ทองเที่ยววิถชีุมชนตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง  
            จังหวัดระยอง ชุมชนที่มีอายุเกากวา ๕๐๐ ป 
รับประทานอาหารเย็นรวมกัน  

จังหวัดระยอง  
(รับจํานวน ๔๐ คน) 

เสนทางท่ี ๒ เสนทางอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ในพื้นที่ EEC 
ชวงเชา ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด มริาจ บีช รีสอรท 
พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี
           วิทยากร ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนา อังคนุรักษพันธุ  
           วิทยากร ๒ ดร.สานนท อนันทานนท 
           อาจารยประจําสาขาการทองเที่ยวและโรงแรม  
           คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบรูพา 
ชวงบาย ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษวัฒนธรรมวิถีแหงความพอเพียง  
           ณ บานรอยเสา ตําบลตะเคียนเตีย้ อําเภอบางละมุง  
           จังหวัดชลบุรี 
รับประทานอาหารเย็นรวมกัน 

จังหวัดชลบุร ี
(รับจํานวน ๔๐ คน) 

วันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ น เดินทางกลับ  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ 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 

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 - - - - 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๒ - ๑ - 
๑๕ คณะสหเวชศาสตร ๑ - - - 
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร - - ๑ - 
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ - - - 
๑๘ คณะศลิปกรรมศาสตร - - - - 
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑ ๑ - - 
๒๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา - - - - 



- ๑๑ - 
 

ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔ 
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕ 
เปา ๖๐ รายวิชา 

เสนอผลิต เผยแพร เสนอผลิต เผยแพร 
๒๑ คณะอัญมณ ี ๑ - - - 
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - - - 
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง - - - - 
๒๔ โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ๑ - - - 
๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑* - - - 
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑ - - 
๒๗ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร - - - - 
๒๘ สถาบันภาษา ๓ ๓ - - 

รวม ๑๗ ๗ ๕ ๑ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
 

 ๒. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thailand Cyber University)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดตอบรับรายวิชา BUU MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเพือ่ดําเนินการเผยแพรแลวในเว็บไซตของโครงการฯ ไดแกรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 
ฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน (French Language and Culture for Everyday Use) ของ อาจารยเสกสรร  
พรมเกษา จาก ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง
เนื้อหาใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการฯ 
 ๓. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา จะดําเนินจัดโครงการเพื่อสงเสริม 
การพัฒนารายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   ๓.๑ โครงการอบรมการเขียนบทวีดิทัศนเพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC  
ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รับจํานวน 
๒๐ ทาน) วัตถุประสงคเพื่อฝกทักษะในการเขียนบทวีดิทัศนสําหรับการพัฒนารายวิชา 
   ๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดีทัศน (Video Production)  
เพื่อพฒันา BUU MOOC ครั้งที่ ๒ (Upskill Reskill) กําหนดการจะแจงอีกครั้ง วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร 
สายสนับสนุนผลิตสื่อวิดีทัศน (Video Production) และสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการเรียนการสอน 
ในระบบเปดได และขึ้นทะเบียนเปนวิทยากรใหกับผูผานการอบรมในการผลิตรายวิชาในอนาคต 
   ๓.๓ โครงการ BUU MOOC SUMMER CAMP ณ วิทยาเขตสระแกว วันที ่๑๘-๑๙  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสามารถผลิตสื่อวิดีทัศน (Video  
Production) และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของในรายวิชาได 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 



- ๑๒ - 
 

 ๑.๗ การยื่นขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  
  (Sand Box) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)  
เปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยสามารถสงขอเสนอ 
การจัดการศึกษาฯ ไปยัง สปอว. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งมีสวนงานที่ไดยื่นขอเสนอ 
ดังกลาวไปยัง สปอว. เรียบรอยแลว ไดแก วิทยาลัยนานาชาติโดยเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรสองภาษา) โดยเปนหลักสูตรที่มีความรวมมือระหวาง 
วิทยาลัยนานาชาติ คณะสหเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตร 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอเชิญชวนใหสวนงานตาง ๆ สงขอเสนอ 
การจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sand Box) ไปยัง สปอว. ตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ โครงการบรรยายหัวขอ “มาตรฐานคุณวุฒิอาจารยระดับอุดมศึกษา (Professional  
  Standard Framework, PSF)” 
 

 ตามทีก่ารจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 
ตามภารกิจหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสูการศึกษายุค Thailand ๔.๐ ซึ่งสงผลตอรูปแบบ 
กระบวนการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางมาก บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองปรับตัวใหพรอมและพัฒนาตนเองใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูสอนตองมีทักษะ ความรูความเขาใจ และ 
ตระหนักในบทบาทหนาที่ที่จะตองปรับเปลี่ยนใหกาวทันกับความความเปลี่ยนแปลงในทุกดานไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชและดํารงอยูไดในสังคมแหงการ 
แขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศใหกาวไปสูประเทศไทย ๔.๐ และพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ อาจารยใน 
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญมากกวาการเปนผูถายทอดความรูใหแกนักศึกษา บทบาทท่ีสําคัญคือ 
การเปนผูสรางองคความรู ทักษะ ประสบการณใหแกผูเรียน มีวิสัยทัศนทางการศึกษาที่กวางไกล สามารถปรับ 
ประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งตองมีความสามารถในการเปนนักออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรง 
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน 
 ในการนี ้กองบริการการศึกษาเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะ 
ดานการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความตระหนักถึงความสําคัญในการนําเสนอรูปแบบการเรียนรูที่ 
หลากหลาย เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของอาจารยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองไปกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กองบริการการศึกษาจึงไดกําหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐาน 
คุณวุฒิอาจารยระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)” ใหแกผูบริหารสวนงาน  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ในวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  



- ๑๓ - 
 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกร 
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย Professional and Organizational Development Network of  
Thailand Higher Education เปนวิทยากร โดยใชรูปแบบการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อ 
อิเล็กทรอนิกสดวยระบบ ZOOM CLOUD MEETING (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ ขอมูลแผนผลิตบัณฑิตและจํานวนรายงานตัวเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  
  TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบ ๑-๓ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑-๓ เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว นั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ขอรายงานขอมูลแผนผลิตบัณฑิตและจํานวนรายงานตัวเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาตรี TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๕  
รอบ ๑-๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาประสานงานกับสวนงาน 
 ที่ยังรับนิสิตไดไมครบตามแผนพิจารณารับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  
 รอบ ๕ ตอไป 
 
 ๑.๑๐ โครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะเขามา 
  ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดพิจารณาโครงการ PRE BUU สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะ 
เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม ฯ มีมติมอบงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนทําแบบสํารวจขอมูล 
หลักสูตรที่สนใจเขารวมโครงการ PRE BUU เพื่อดําเนินการประกาศรับสมัครผูสนใจเขารวมโครงการฯ ตอไป  
 ในการนี้ฝายวิชาการไดสํารวจขอมูลหลักสูตรที่สนใจเขารวมโครงการ PRE BUU  
สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสรุป 
รายละเอียดขอมูลดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบกองบริการการศึกษาสงขอมูลใหแตละสวนงานตรวจสอบ 
 ความถูกตองอีกครั้ง กอนประชาสัมพันธโครงการ PRE BUU ตอไป 
 



- ๑๔ - 
 

วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๑.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแกไขขอความในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ เนื่องจากสาขาวิชามีความตองการปรับใหหลักสูตรมีความกระชับและ 
ครอบคลุมสอดคลองกับสมรรถนะและความตองการของตลาดงานดานการออกแบบสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต 
ในปจจุบัน จึงมีนโยบายปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔  
แบบไมแยกกลุมวิชาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ปรับขอความขอ ๒.๓.๒  
   จากคําวา วิชาเอกเลือก ๒๙ หนวยกิต ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใด กลุมวิชาหนึ่ง ดังนี้  
   แกไขเปน วิชาเอกเลือก ๒๙ หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาใน ๓ กลุมวิชา  
          จํานวนไมนอยกวา ๒๙ หนวยกิต ดังนี้ 
  ๒. ปรับขอความขอ ๒.๓.๒  
   จากคําวา กลุมวิชา คอมพิวเตอรกราฟก  
   แกไขเปน กลุมวิชา คอมพิวเตอรกราฟก ใหเลือกเรียน ๓ รายวิชา  
          จํานวน ๙ หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี ้
  ๓. ปรับขอความขอ ๒.๓.๒  
   จากคําวา กลุมวิชา ออกแบบกราฟกและโฆษณา  
   แกไขเปน กลุมวิชา ออกแบบกราฟกและโฆษณา ใหเลือกเรียน ๓ รายวิชา  
          จํานวน ๙ หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี ้
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  ๔. ปรับขอความขอ ๒.๓.๒  
   จากคําวา กลุมวิชา โทรทัศนและดิจิทัลมีเดีย  
   แกไขเปน กลุมวิชา โทรทัศนและดิจิทัลมีเดีย ใหเลือกเรียน ๔ รายวิชา  
          จํานวน ๑๑ หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร 
ครั้งพิเศษที ่๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป  
  ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ  
  มีขอเสนอแนะใหปรับขอ ๓ เริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน  
  ปการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อประโยชนของนิสิตที่เขามาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๕ จาก อาจารยนัตพล ถ้ํามณ ี 
เปน ดร.ปภัทรนันท คุณพูนทรัพย เนื่องจาก อาจารยนัตพล ถ้ํามณ ีหมดสัญญาจาง ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา แสงสืบชาติ 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยสุพิศ เสียงกอง 
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  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกวิทย ทะลิ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.ปภัทรนันท คุณพูนทรัพย 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารยอธิวุธ งามนิสัย 
  ลําดับที่ ๙ รองศาสตราจารยจํานงค ธนาวนิชกุล 
  ลําดับที่ ๑๐ ดร.วรรณวรางค เล็กอุทัย 
  ลําดับที่ ๑๑ ดร.รสา สุนทรายุทธ 
  ลําดับที่ ๑๒ ผูชวยศาสตราจารยภาสกร แสงสวาง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร 
ครั้งพิเศษที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๔ จาก ดร.ปภัทรนันท  
คุณพูนทรัพย เปน รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เนื่องจาก ดร.ปภัทรนันท คุณพูนทรัพย  
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ไดรับมอบหมายใหไปผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.รสา สุนทรายุทธ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.มิยอง ซอ 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยฝนทิพย วรรธนะศิรินทร รังสิตสวัสดิ์ 
  ลําดับที่ ๔ รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
  ลําดับที่ ๕ ดร.วรรณวรางค เล็กอุทัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร 
ครั้งพิเศษที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๔ จาก  
ผูฃวยศาสตราจารยศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ เปน ดร.ธีรนันท นาคใหญ เนื่องจาก ผูฃวยศาสตราจารยศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ  
ลาศึกษาตอ ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   



- ๑๘ - 
 

  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ รองศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน ลอมพงศ 
  ลําดับที่ ๒ รองศาสตราจารย ดร.นันทพร ภัทรพุทธ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ธีรนันท นาคใหญ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยพิจิตรา ปฏิพัตร 
  ลําดับที่ ๖ ดร.กมลวรรณ พรมเทศ 
  ลําดับที่ ๗ รองศาสตราจารย ดร.อนามัย เทศกะทึก 
  ลําดับที่ ๘ รองศาสตราจารย ดร.ปวีณา มีประดิษฐ 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ 
 ความปลอดภัย ฉบับป ๒๕๖๔ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมความปลอดภัย ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะการจัดการและการทองเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับดังนี ้



- ๑๙ - 
 

  ลําดับที่ ๙   จาก ดร.ธันยพร วิเชียรเกื้อ เปน อาจารยปยะพร ธรรมชาติ เนื่องจาก  
        ดร.ธันยพร วิเชียรเกื้อ ลาออกตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ลําดับที่ ๑๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี หงษวิเศษ เปน ดร.เทียนแกว  
        เลี่ยมสุวรรณ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี หงษวิเศษ ไปเปน 
        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยราเมศวร คุณวรรณพงษ 
  ลําดับที่ ๒ ดร.วิชญาดา ถนอมชาติ 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยกมลวรรณ รอดหริ่ง 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภา พึ่งบางกรวย 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยชลาภรณ ยูน 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีธนภณ นิธิเชาวกุล 
  ลําดับที่ ๗ รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงสินถาวร 
  ลําดับที่ ๘ ดร.อารีรัตน ลีฬหะพันธุ 
  ลําดับที่ ๙ อาจารยปยะพร ธรรมชาติ 
  ลําดับที่ ๑๐ อาจารยณฤดี พรหมสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณภา ลือกิตินันท 
  ลําดับที่ ๑๒ ดร.เทียนแกว เลี่ยมสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๑๓ ดร.ธีระชินภัทร รามเดชะ 
  ลําดับที่ ๑๔ ดร.ปนัดดา จั่นเพชร 
  ลําดับที่ ๑๕ ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะการจัดการและการทองเที่ยว 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๓.๑/ ว๐๐๙๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๒๐ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต ดังนี้ 
  (๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๑๒ ดร.เทียนแกว เลี่ยมสุวรรณ เรื่องวุฒิการศึกษา 
   ที่อาจไมตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร 
  (๒) ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑ อาจารยราเมศวร คุณวรรณพงษ  
   ลําดับที่ ๓ อาจารยกมลวรรณ รอดหริ่ง และลําดับที่ ๑๐ อาจารยณฤดี พรหมสุวรรณ  
   มีผลงานทางวิชาการเพียงหนึ่งชิ้น และเปนผลงานป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๘  
   ที่อาจจะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๓ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยขอปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก  
๖ คน เปน ๕ คน โดยตัดลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุเทพ ภาสุระ ออก เนื่องจาก มีคุณสมบตัิ 
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารตัน สวนจิตร 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุมาพร ทาไธสง 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยนิสา ไกรรักษ 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารยสุดสายชล หอมทอง 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรนนัท อมรรัตนพันธ 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยปุญญิศา วัฒนะชัย 
  ลําดับที่ ๗ อาจารยปริยา ปะบุญเรือง 
  ลําดับที่ ๘ รองศาสตราจารย ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน 
  ลําดับที่ ๙ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๒๑ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
   ยายเขาสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ดวยคณะภูมิสารสนเทศศาสตรมคีวามประสงคขอปรับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขาสังกัดการศึกษาในคณะ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑเพ่ือให 
สอดคลองกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอความอนุเคราะหพิจารณาแกไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขาสังกัดการศึกษาในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจํา 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดมีมติเห็นชอบ 
ใหปรับเกณฑการรับนิสิตยายเขาสังกัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยปรับเกณฑ ดังนี ้
 

เดิม ใหม 
(ก) ไดศึกษารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพามาแลวไมนอยกวา 
๓๖ หนวยกิต และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
๒.๖๐  
(ข) ไดศึกษารายวิชาของสาขาวิชาที่ตองการยายไป
สังกัดอยางนอย ๒ รายวิชา ไดแก รายวิชา 
๘๗๕๑๓๑๕๙ ภูมิศาสตรขั้นแนะนํา และรายวิชา 
๘๗๕๑๓๒๕๙ ภูมิศาสตรประเทศไทย และไดรับคา
ระดับข้ันของวิชาเหลานั้นไมต่ํากวา ๒.๗๕ 

(ก) ไดศึกษารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพามาแลวไมนอยกวา 
๓๐ หนวยกิต และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
 
(ข) ไดศกึษารายวิชาของสาขาวิชาที่ตองการยายไป
สังกัดในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาที่ตองการยายไป
สังกัดไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และไดรับคาระดับขั้น
ของวิชาเหลานั้นไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

 



- ๒๒ - 
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ยายเขาสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสาร 
แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
 ปริญญาตรี ยายเขาสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ยายเขาสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอใหปรับขอ ๒  
  ภาคการศึกษาที่เริ่มใชประกาศ เปน ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 


