
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม 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. อาจารยวริษา กันบัวลา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนศักดิ์ ยะคําปอ (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๖. เภสัชกรหญิง ดร.พุทธิพร คงแกว   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๗. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพนัธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๘. ดร.ธีระพงษ ภูริปาณิก    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุวงษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๑. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๒. ดร.รสา สุนทรายุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะวฒัน วรรณประภา (แทน)กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๔. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
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 ๑๕. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๖. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๑๗. ดร.สราวุธ ศิริวงศ     กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๙. ดร.อุมาพร พลายระหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๐. ดร.สิรินารี เงินเจริญ    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๒๑. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๓. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๙. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา นาคปฐม  กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๒. อาจารยบุษบง แซจิว    สถาบันภาษา 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพร คุณภาพดีเลิศ  วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๔. ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปรณีา ศรีใสคํา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. ดร.อรสุรางค โสภิพันธ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๘. ดร.บังอร ประจันบาล    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๙. ดร.ประชา อินัง     คณะศึกษาศาสตร 
 ๑๐. ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. นางปทมา วรรัตน     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร (มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลกัสูตร (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 
นวัตกรรมรับทราบหลกัสูตรใหม 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 ๒๗ 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. หลกัสูตรที่ผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก  
สป.อว. แลว จํานวน ๑๕๙ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ ๔ ๑๔ ๗ ๒๕ 
๒๕๖๒ ๑๔ ๖ ๔ ๒๔ 
๒๕๖๓ ๓ ๔ ๑ ๘ 
๒๕๖๔ ๗๒ ๑๙ ๙ ๑๐๐ 
๒๕๖๕ ๒ - - ๒ 
รวม ๙๕ ๔๓ ๒๑ ๑๕๙ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๑ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๘ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๑๓ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๒๔ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๕๖ หลักสูตร โดยแบงเปน 
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ - ๒ ๔ ๖ 
๒๕๖๒ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๓ ๑ ๑ ๒ ๔ 
๒๕๖๔ ๑๕ ๑๐ ๕ ๓๐ 
๒๕๖๕ ๗ ๖ ๒ ๑๖ 
รวม ๒๓ ๑๙ ๑๔ ๕๖ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสตูร “สถานะ W รอสง” รอบป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ทีย่ังไมรับทราบ ทานสามารถกรอกขอมูลหลักสูตร 
ป ๒๕๖๕ 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 หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลกัสูตรขึ้นสถานะ “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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 ในการนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอย 
และครบถวนภายในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่ 
หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีหลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
๒. คณะดนตรีและการแสดง 
๓. คณะพยาบาลศาสตร 
๔. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
๕. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๖. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๗. คณะวิทยาศาสตร 
๘. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
๙. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
๑๐. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๑๒. คณะศิลปกรรมศาสตร 
๑๓. คณะศึกษาศาสตร 
๑๔. คณะสหเวชศาสตร 
๑๕. คณะสาธารณสุขศาสตร 
๑๖. คณะอัญมณี 
๑๗. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๘. คณะเภสัชศาสตร 
๑๙. คณะแพทยศาสตร 
๒๐. คณะโลจิสตกิส 
๒๑. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๒๒. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยฝายวิชาการไดกําหนดใหสวนงานตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตร 
 ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี ๑ (การกํากับมาตรฐาน)  
 ทุกภาคการศึกษา  
 
 ๑.๕ 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  
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มหาวิทยาลัยและสวนงานพึงดําเนินการตาม (๔) จัดหรือสอบทานระบบการเสนอหลักสูตรใหสามารถดําเนินการได 
ดวยความรวดเรว็และมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝายวิชาการจึงไดจัดทําแนวทางและแบบฟอรมการเสนอเอกสาร 
เชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม โดยมีสาระสําคัญ คือ การเสนอหลักสูตรใหมใหเสนอเอกสาร 
เชิงหลักการโดยมีรายละเอียดไมเกิน ๕ หนา ทั้งนี้สวนงานควรเสนอเอกสารเชิงหลักการลวงหนาอยางนอย ๑ ป  
กอนเปดหลักสูตรใหม โดยแบบฟอรมดังกลาวผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ และถือเปนแนวปฏิบัต ิ
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ในระบบเปด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหมีการพัฒนา 
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 ๑ 
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ลําดับ สวนงาน 

ปงบ ๖๔ 
เปา ๓๐ รายวิชา 

(๑ สวนงาน ๑ รายวิชา) 

ปงบ ๖๕ 
เปา ๖๐ รายวิชา 

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

รวม ๑๗ ๗ ๖ ๓ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
 

 ๒. รายวิชาที่ไดรับการอนุมัติเผยแพร ๒ วิชา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดแก 
   ๑) วิชาการออกแบบสื่อและการนําเสนอ (Media Design and Presentation)  
จากคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย อาจารยวันทนา ศรีสมบูรณ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี ศรีคําด ี
   ๒) วิชา Ready to Work in 12 Hours จากสถาบันภาษา โดย อ.บุษบง แซจิว 
 ๓. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการเพ่ือสงเสริมการพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC ใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   ๓.๑ โครงการอบรมการเขียนบทวีดิทัศนเพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC  
ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
วัตถุประสงคเพื่อฝกทักษะในการเขียนบทวีดิทัศนสําหรับการพัฒนารายวิชา มีผูเขารวมทั้งหมด ๒๓ คน 
   ๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดีทัศน (Video Production)  
เพื่อพัฒนา BUU MOOC ครั้งที่ ๒ (Upskill Reskill) ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุน  
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ผลิตสื่อวิดีทัศน (Video Production) และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการเรียนการสอนในระบบเปดไดและ 
ขึ้นทะเบียนเปนวิทยากรใหกับผูผานการอบรมในการผลิตรายวิชาในอนาคต มีผูเขารวมทั้งหมด ๓๓ คน 
 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะจัดโครงการ BUU MOOC CAMP เพื่อใหผูที่ผานการอบรม  
ตามขอ ๓.๑ และ ๓.๒ ในวันท่ี ๓-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใหวิทยากรดานการผลิตสื่อวีดีทัศน (Video  
Production) เขาไปชวยดําเนินการใหกับรายวิชาที่เขียนเขียนบทวีดิทัศนเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ การยื่นขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  
  (Sand Box) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)  
เปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยสามารถสงขอเสนอ 
การจัดการศึกษาฯ ไปยัง สปอว. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งมีสวนงานที่ไดยื่นขอเสนอ 
ดังกลาวไปยัง สปอว. ไดแก 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองครวม  
(หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๒. หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต คณะแพทยศาสตร  
 ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร  
 ๔. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แซนบล็อก ๔+๒ ป คณะเภสัชศาสตร  
 ๕. หลักสูตรนักจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
 ๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการบนเรือสําราญอยางมืออาชีพ  
คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการธุรกิจบริการ 
สงเสริมสุขภาพและสปา คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๘. หลักสูตรบัญชีบูรณาการเพ่ืออุตสาหกรรมโรงแรม คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๙. หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินสวนบุคคลสําหรับบุคลากรธนาคารพาณิชย  
คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๑๐. หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๑๑. หลักสูตรผูประกอบการ Digital คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๑๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาผูประกอบการฟารมอัจฉริยะ  
คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๑๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจ 
อาหารเชิงสรางสรรค (หลักสูตร ๒ ภาษา) คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
 ๑๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรลามทางธุรกิจ (หลักสูตร ๒ ภาษา) คณะการจัดการและ 
การทองเที่ยว  
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 ๑๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลสําหรับผูสงออก คณะการจัดการ 
และการทองเที่ยว  
 ๑๖. หลักสูตรอนุปริญญาดานบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ ขอมูลแผนผลิตบัณฑิตและจํานวนรายงานตัวเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS  
  ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบ ๑-๕ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑-๕ เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว นั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ขอรายงานขอมูลแผนผลิตบัณฑิตและจํานวนรายงานตัวเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาตรี TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๕  
รอบ ๑-๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๙ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS66)  
  ปการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

 ตามที่ ทปอ. ไดมีการประชุมชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน 
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ปการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีวาระการประชุม 
เกี่ยวกับ TCAS66 ดังนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการสิทธิ์ 
 ๒. รอบการสมัคร TCAS66 และปฏิทินการคัดเลือก ๔ รอบของ TCAS66 
 ๓. แนวทางการจัดสอบรายวิชากลางสําหรับ TCAS66 
 ๔. ปฏิทินการสมัครและสอบ TGAT/TPAT และ A-Level สําหรับ TCAS66  
 ๕. จํานวนอันดับสําหรับการสมัครคัดเลือกในรอบ ๓ Admission และอัตราคาสมัคร 
คัดเลือกรอบ ๓  
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๑๐ ผลการคัดเลือกหลักสูตรเขารวมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมฯ 
 

 ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเสนอหลักสูตรเขารวมโครงการผลิตพันธุใหมฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕  
นั้น 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหาร 
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมตอินุมัติ 
หลักสูตรเขารวมโครงการฯ ป ๒๕๖๕ จํานวน ๑๒๗ หลักสตูร จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้ 
 ๑. กรณีหลักสูตรที่ผาน ขอใหดําเนินการเปดรับสมัครผูเรียน และเริ่มจัดการเรียน 
การสอนภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนอยางชา พรอมทั้งสงแบบขอรับการจัดสรรงบประมาณให 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอใหปรับปรุงขอมูลใน 
ระบบติดตามประเมินผล www.nxtgenhedb.com และจัดสงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่  
hedu.genx@gmail.com อีกทางหนึ่งดวย 
 ๒. กรณีหลักสูตรที่ผานแบบปรับปรุง ขอใหประสานสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพือ่เขารับ 
การ Coaching และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทางของโครงการฯ โดยสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ จะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา มีหลักสูตรผานแบบปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
 ๑) หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการผลิตทุเรียนยุคใหม 
 ๒) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู 
ในยุคสถานการณโควิด-๑๙ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
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วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
และโซอุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดพัฒนาหลักสูตรมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
โซอุปทานอัจฉริยะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ แตเนื่องจากสถานการณดานเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
ตามความกาวหนาของศาสตรการจัดการโลจิสติกส โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
ในการจัดการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจน ขีดความสามารถในการจัดการดําเนินการทางดาน 
โลจิสติกสใหมีความทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ 
  ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดใหปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ ระยะเวลา ๕ ป วิทยาลัยนานาชาติจึงได 
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ไดรับขอเสนอแนะจาก 
ทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ใหมีความทันสมัยและทันตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑  
สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ ๒๐ ป โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และตรงตอ 
ความตองการของผูใชบัณฑิตในปจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ที่กาวกระโดดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตร 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
  นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
โซอุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) ยังปรับปรุงทั้งเนื้อหาและรายวิชาใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุค new normal และ next normal เพื่อใหบัณฑิตท่ีจบไปสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานในชีวิตจริง 
และการเรียนรูตลอดชีวิตได 
 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๒๖ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๐ หนวยกิต 
 ๑) วิชาแกน  ๓๖  หนวยกิต 
 ๒) วิชาเอก    ๕๔  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๓๓  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก  ๑๕  หนวยกิต 
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  ๒.๓) การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน    ๖  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
วาระเวียนครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
 โซอุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  แกไขชื่อหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหถูกตองตลอดทั้งเลม 
  ๑.๒  พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาใหเนนทักษะปฏิบัติ เพื่อใหหลักสูตรมีความเปน CWIE  
    อยางชัดเจน และใหเพิ่มความรวมมือกับสวนงานภายนอกในการผลิตบัณฑิต 
    ตามแนวทาง CWIE 
  ๑.๓  หนา ๓๒-๓๕ ใหแกไขการระบุจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
    เปน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  ๑.๔  หมวดที่ ๔ ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะพิเศษ 
    ที่โดดเดนและแตกตางจากสถาบันอ่ืน ๆ 
  ๑.๕  พิจารณาทบทวนความคาดหวังของผลลัพธของแตละโมดูลใหชัดเจนและสามารถ 
    วัดผลในแตละโมดูลได  
  ๑.๖  หนา ๖๘ แกไขรหัสวิชาของวิชาการเขียนกวีนิพนธพื้นฐาน ใหถูกตอง 
  ๑.๗  หนา ๗๐ แกไขรหัสวิชาของวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ใหถูกตอง 
  ๑.๘  ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใชรูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พรอมทั้งตรวจสอบการใชตัวเอียง  
    การใชเครื่องหมายจุลภาค (,) การระบุปที่ ฉบับที่ของวารสาร การใสวันที่ในผลงาน 
    ทางวิชาการที่นําเสนอในการประชุม และการระบุเลขหนาตองมีมากกวา ๑ หนา  
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๙  ใหระบุฐานขอมูลวารสารไวทายรายการผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในวารสาร 
    ใหถูกตองครบถวน 
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 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรระยะสั้น 

๔.๒.๑ Short course คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว  
 จํานวน ๖ หลักสูตร เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว เสนอ Short course 
เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้  
  ๑. Short course การเลี้ยงและการจัดการไกไข  
  ๒. Short course การจัดการธาตุอาหารในพืชสมุนไพร  
  ๓. Short course เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุผลผลิตเมืองรอนสําหรับ 
      การสงออก  
  ๔. Short course การรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย และมาตรฐาน 
      สินคาเกษตร  
  ๕. Short course การจัดการฟารมโคเนื้ออินทรีย  
  ๖. Short course การจัดการและการผลิตปุยมูลไสเดือน  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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หลักสูตรระยะสั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๖ หลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 
ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

๑ หลักสูตร: การเลี้ยงและการจดัการไกไข 
(Layer Chicken Raising and 
Management) 
สวนงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสวชิา ๗๖๓๓๐๒๖๔ 
ชื่อวิชา การผลิตและการจัดการสตัวปก 
(Poultry Production and Management) 
จํานวน ๑ หนวยกิต 
หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

๑. สามารถวางแผนการผลิตและการประเมิน
ตนทุนการผลิตไกไข 
๒. สามารถเลี้ยงไกไขได 
๓. สามารถจดัการหรือผลิตอาหารไกไขได 

๑๘ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๑๒ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
ทุกวันเสาร-อาทิตย 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๑๕ คน 
จํานวน 
๒ รุนตอ

ป 

๒,๕๐๐ บาท 

๒ หลักสูตร: การจัดการธาตุอาหารในพืช
สมุนไพร (Nutrition Management in 
Herb) 
สวนงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสวชิา ๗๖๗๒๐๑๖๔ 
ชื่อวิชา การจัดการดินเพื่อการเกษตร 
(Soil Management for Agriculture) 
จํานวน ๑ หนวยกิต 
หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

๑. ผูเรียนมคีวามรูความเขาใจในการจัดการ 
ธาตุอาหารในพืชสมุนไพร 
๒. ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัตไิด วิเคราะห 
ธาตุอาหารในดิน การใสปุยอินทรยีในแปลงปลูก
พืชสมุนไพร 

๒๔ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๖ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๑๘ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
ทุกวันเสาร-อาทิตย 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๒๐ คน 
จํานวน 
๑ รุนตอ

ป 

๒,๕๐๐ บาท 

๓ หลักสูตร: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อยืดอายุผลผลิตเมืองรอนสาํหรบัการ
สงออก (Postharvest Technology to 
Prolong The Shelf Life of Tropical 
Products for Export) 
สวนงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสวิชา ๗๖๔๓๓๒๖๔ 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่ม
มูลคาผลติผลเกษตร 
(Processing Technology and Value 
Added of Agricultural Products) 
จํานวน ๑ หนวยกิต 
หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

๑. ผูเรียนอธิบายกระบวนการดูแลหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมืองรอนชนิดตาง ๆ ใหมีคุณภาพ
สําหรับสงออกได 
๒. ผูเรียนเลือกกระบวนการดูแลหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมืองรอนชนิดตาง ๆ ใหมีคุณภาพ
ไดอยางเหมาะสม 

๑๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๑๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
ทุกจันทร-ศุกร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

๓๐ คน 
จํานวน 
๒ รุนตอ

ป 

๑,๕๐๐ บาท 

๔ หลักสูตร: การรับรองมาตรฐาน GAP 
มาตรฐานเกษตรอินทรยี และมาตรฐาน
สินคาเกษตร (Accreditation of GAP, 

รหัสวิชา ๗๖๔๒๔๑๖๔ 
ชื่อวิชา มาตรฐานสินคาเกษตรและกฏระเบียบ
การนําเขา-สงออก 

๑. เขาใจขอกําหนด และการขอรบัรอง
มาตรฐาน 
๒. เขาใจกระบวนการขอรับรองและวางแผน

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง 

๒๐ คน 
จํานวน 
๒ รุนตอ

๒,๐๐๐ บาท 
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ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 
ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม
การอบรม 

Organic agriculture Certification  
and Agricultural Standards) 
สวนงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(Agricultural Commodity Standards and 
Import-Export Regulations) 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

เตรียมการในการจัดการแปลงเกษตร และสินคา
เกษตร เพื่อขอรับรองมาตรฐานได 
๓. ผูเรียนสามารถขอรับรองมาตรฐาน GAP 
แปลงเกษตร และมาตรฐานสินคาเกษตรได 

ตารางเรียน: 
ทุกวันเสาร-อาทิตย หรือ
จันทร-ศุกร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

ป 

๕ หลักสูตร: การจัดการฟารมโคเนื้อ
อินทรีย (Organic cattle farm 
management) 
สวนงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสวิชา ๗๖๓๔๑๔๖๔ 
ชื่อวิชา การผลิตปศุสตัวอินทรีย 
(Organic Livestock Production) 
จํานวน ๓ (๓-๐-๖) 
หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

๑. มีความรูและความเขาใจหลักการของการทํา
ฟารมโคเนื้ออินทรีย การจดัการฟารม การดูแล
ปองกันโรค และแนวทางการตลาด 
๒. เขาใจกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน 
ปศุสัตวอินทรีย 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
ทุกวันเสาร-อาทิตย หรือ
จันทร-ศุกร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

๒๐ คน 
จํานวน 
๑ รุนตอ

ป 

๓,๐๐๐ บาท 

๖ หลักสูตร: การจัดการและการผลติปุยมลู
ไสเดือน (Management and 
production of earthworm) 
สวนงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสวิชา ๗๖๒๔๑๑๖๔ 
ชื่อวิชา เกษตรอินทรีย 
(Organic Agriculture) 
จํานวน ๑ หนวยกิต 
หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

๑. ผูเรียนมคีวามรูความเขาใจในการผลิตปุยมูล
ไสเดือนแบบครบวงจร 
๒. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรบัไปประกอบ
อาชีพได 

๒๔ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๖ ชั่วโมง 
ปฏิบัติ ๑๘ ชั่วโมง 
ตารางเรียน: 
ทุกวันเสาร-อาทิตย 
เวลา ๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. 

๒๐ คน 
จํานวน 
๒ รุนตอ

ป 

๒,๕๐๐ บาท 

 
 



 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ Short course คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแกว จํานวน ๖ หลักสูตร เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)  
 ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ Short course การเลี้ยงและการจัดการไกไข 
 ๒. เห็นชอบ Short course การจัดการธาตุอาหารในพืชสมุนไพร 
 ๓. เห็นชอบ Short course เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวเพื่อยืดอายุผลผลิตเมืองรอนสําหรับ 
  การสงออก 
 ๔. เห็นชอบ Short course การรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย และ 
  มาตรฐานสินคาเกษตร 
 ๕. เห็นชอบ Short course การจัดการฟารมโคเนื้ออินทรีย 
 ๖. เห็นชอบ Short course การจัดการและการผลิตปุยมูลไสเดือน 
 ๗. ขอ ๒.๓ ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Learning Outcome) ใหเขียนเปนลักษณะ 
  คํากริยาหลัก (action verb)  
 ๘. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๓.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนรหัสวิชา เนื่องจากรหัสวิชาซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น จึงตองดําเนินการแกไข  
ดังนี้ 
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      ๑) วิชาเอกบังคับ การประถมศึกษา จํานวน ๔ รายวิชา  
 

หนา รายวิชาเดิม รายวิชาใหม 
๓๒ ๔๐๔๒๐๔๖๔  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา 
Learning Management for Science and Technology in 
Elementary School 

๔๐๔๒๑๒๖๔  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับประถมศึกษา 
Learning Management for Science and Technology in 
Elementary School 

๓๒ ๔๐๔๒๐๖๖๔  การจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา 
Learning Management for Thai Language in 
Elementary School 

๔๐๔๒๑๓๖๔  การจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา 
Learning Management for Thai Language  
in Elementary School 

๓๒ ๔๐๔๒๐๗๖๔  การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 
Learning Management for Social Studies in 
Elementary School 

๔๐๔๒๑๔๖๔  การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 
Learning Management for Social Studies in Elementary 
School 

๓๒ ๔๐๔๒๐๙๖๔  การจัดการเรียนรูการงานอาชีพในระดับ
ประถมศึกษา 
Learning Management for Work Education in 
Elementary School  

๔๐๔๒๑๕๖๔  การจัดการเรียนรูการงานอาชีพในระดับ
ประถมศึกษา 
Learning Management for Work Education in Elementary 
School 

 
      ๒) วิชาเอกบังคับ จิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน ๓ รายวิชา  
 

หนา รายวิชาเดิม รายวิชาใหม 
๓๔ ๔๑๕๑๐๔๖๔  การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 

Guidance and Quality of Life  
๔๑๕๑๐๕๖๔  การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 
Guidance and Quality of Life  

๓๔ ๔๑๕๓๑๑๖๔   การจัดวางตัวบุคคลและการติดตามผลใน
งานแนะแนว 
Placement and Follow-up in Guidance 

๔๑๕๓๓๑๖๔   การจัดวางตัวบุคคลและการติดตามผลในงาน
แนะแนว 
Placement and Follow-up in Guidance 

๓๔ ๔๑๕๔๑๒๖๔   การศึกษารายกรณี 
Case Study  

๔๑๕๔๒๑๖๔  การศึกษารายกรณี 
Case Study  

 
      ๓) วิชาเอกเลือก จิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน ๒ รายวิชา 
 

หนา รายวิชาเดิม รายวิชาใหม 
๓๔ ๔๑๕๔๑๓๖๔    จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค 

Psychology of Thinking and Creativity 
๔๑๕๔๒๒๖๔   จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค 
Psychology of Thinking and Creativity 

๓๔ ๔๑๕๔๑๔๖๔    การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 
Behavior Modification in School  

๔๑๕๔๒๓๖๔    การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 
Behavior Modification in School  

 
  ๒. การเปลี่ยนแผนการเรียน เพื่อใหหลักสูตรสามารถบริหารจัดการสัดสวน 
อาจารยนิเทศกตอจํานวนนิสิตในการฝกปฏิบัติการสอนใหเปนไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดไววา “จํานวนอาจารยนิเทศก ๑ คน ดูแลนิสิตที ่
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ปฏิบัติการสอนไมเกิน ๑๐ คน” จึงขอปรับแผนการเรียนจํานวน ๒ รายวิชา ไดแก ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณ 
วิชาชีพครู ๑ และ ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ ดังนี้ 
      ๑) ๔๐๐๑๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๑ จากชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนปลาย ยายไป  
ชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนปลาย 
      ๒) ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณวิชาชีพครู ๒ จากชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนปลาย ยายไป  
ชั้นปที่ ๓ ภาคเรียนตน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
  จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ป) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อเปนการสรางโอกาสในการทํางานดานวิศวกรรม 
ควบคุมงานกอสรางหรือดานวิศวกรรมที่ปรึกษาในโครงการโครงสรางพื้นฐานทางชายฝงทะเล และเปนทางเลือก 
ใหนิสิตที่สนใจศาสตรดังกลาวไดเลือกเรียนตามความสนใจ นอกจากนี้ยังเสริมสรางความโดดเดนของนิสิต 
วิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในพื้นที่ชายฝงทะเลอีกดวย ซึ่งนิสิตรหัส ๖๒ และ 
รหัส ๖๓ ที่กําลังศึกษาอยูไดมีโอกาสเลือกเรียนได โดยขอเพ่ิมรายวิชาในขอ ๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๔) กลุมวิชา 
เลือกทางวิศวกรรม จํานวน ๑ รายวิชา ไดแก  
  ๕๐๕๔๘๙๕๙ วิศวกรรมชายฝงทะเลเบื้องตน    ๓(๓-๐-๖) 
           Introduction to Coastal Engineering 
           บุรพวิชา: ๕๐๕๒๘๑๕๙ 
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           กลศาสตรของคลื่นน้ํา การวิเคราะหขอมูลคลื่น การเปลี่ยนรูปรางของ 
คลื่น การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝง การเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานของชายฝงทะเล โครงสรางทางชายฝง 
ทะเล 
           Water wave mechanics; wave data analysis; wave  
transformation; coastal sediment transport; coastal geomorphology; coastal structures 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอปรับปรุงแกไขคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหเปนไปตามที่สภาวิศวกรแนะนํา  
จํานวน ๕ รายวิชา ดังนี ้
 
      ๑) ๕๐๕๓๔๓๖๔ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๕๐๕๓๔๓๖๔ การออกแบบคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

๓ (๓-๐-๖) ๕๐๕๓๔๓๖๔ การออกแบบคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

๓ (๓-๐-๖) 
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คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

คอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตาม
แนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและแรง
กระทํารวมกัน การออกแบบช้ินสวนโครงสรางคอนกรีตเสรมิ
เหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลัง แนวปฏิบัติการ
ออกแบบ กรณีศึกษาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและให
รายละเอียด 

คอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตาม
แนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและแรง
กระทํารวมกัน การออกแบบช้ินสวนโครงสรางคอนกรีตเสรมิ
เหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลัง แนวปฏิบัติการ
ออกแบบ กรณีศึกษาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและให
รายละเอียด แนวคิดการออกแบบชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กเพ่ือตานทานแรงลมและแผนดินไหว 

Concrete and reinforcement; fundamental behavior 
in axial load, flexure, torsion, shear, bond and 
combined actions; design of reinforced concrete 
structural components by working stress and 
strength design methods; design guildline; case 
studies on reinforced concrete design and detailing 

Concrete and reinforcement; fundamental behavior 
in axial load, flexure, torsion, shear, bond and 
combined actions; design of reinforced concrete 
structural components by working stress and 
strength design methods; design guildline; case 
studies on reinforced concrete design and detailing; 
design concept of reinforced concrete structural 
components to resist wind and earthquake loads 

 
      ๒) ๕๐๕๓๖๒๖๔ ปฐพีกลศาสตร  
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๕๐๕๓๖๒๖๔ ปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) ๕๐๕๓๖๒๖๔ ปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

การกําเนิดของดิน คณุสมบัติทางดัชนีและการจําแนกดิน  
การบดอัดดิน ความสามารถในการซึมผานและการไหลของนํ้า
ในดิน ความเคนประสิทธิผลในดิน การกระจายของความเคน
ในมวลดิน ทฤษฎีการอดัตัวคายนา คุณสมบัติในการตานทาน
แรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน 
ความสามารถรับแรงกดทับของดนิ 

การกําเนิดของดิน คณุสมบัติทางดัชนีและการจําแนกดิน  
การบดอัดดิน ความสามารถในการซึมผานและการไหลของนํ้า
ในดิน ความเคนประสิทธิผลในดิน การกระจายของความเคน
ในมวลดิน ทฤษฎีการอดัตัวคายนา คุณสมบัติในการตานทาน
แรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดินและ
แนวทางการแกไขการวิบัติของดิน ความสามารถรับแรงกด
ทับของดิน 

Soil formation; index properties and classification of 
soil; compaction; permeability of soil and seepage 
problems; principle of effective stresses within a soil 
mass; stress distribution, compressibility of soil; 
shear strength of soil; earth pressure theory; slope 
stability; bearing capacity 

Soil formation; index properties and classification of 
soil; compaction; permeability of soil and seepage 
problems; principle of effective stresses within a soil 
mass; stress distribution, compressibility of soil; shear 
strength of soil; earth pressure theory; slope stability 
and counter measures; bearing capacity 
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      ๓) ๕๐๕๓๗๑๖๔ วิศวกรรมขนสง 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๕๐๕๓๗๑๖๔ วิศวกรรมขนสง 
Transportation Engineering 

๓ (๓-๐-๖) ๕๐๕๓๗๑๖๔ วิศวกรรมขนสง 
Transportation Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสง การวางแผน การออกแบบ 
และการประเมินระบบการขนสง แบบจําลองการขนสง  
การวิเคราะหความตองการเดินทาง วิศวกรรมจราจร ระบบ
ขนสงสาธารณะ เศรษฐศาสตรวิศวกรรม ผลกระทบการจราจร
และการศึกษาการจอดรถ การควบคุมความตองการเดินทาง
และการจัดการจราจร การขนสงทางน้ํา การขนสงทางทอ  
การขนสงทางถนน การขนสงทางราง การขนสงทางอากาศ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสง การวางแผน การออกแบบ 
และการประเมินระบบการขนสง แบบจําลองการขนสง  
การวิเคราะหความตองการเดินทาง วิศวกรรมจราจรและการ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจร ระบบขนสงสาธารณะ 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม ผลกระทบการจราจรและการศึกษา
การจอดรถ การควบคุมความตองการเดินทางและการจัดการ
จราจร การขนสงทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางถนน 
การขนสงทางราง การขนสงทางอากาศ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับโลจิสติกส 

Introduction to transportation; planning, design and 
evaluation of transportation system; transportation 
model; travel demand analysis; traffic engineering; 
public transportation; engineering economy; traffic 
impacts and parking studies; travel demand 
management and traffic management; water 
transportation; pipeline transportation; road 
transportation; railway transportation; air 
transportation; introduction to logistics 

Introduction to transportation; planning, design and 
evaluation of transportation system; transportation 
model; travel demand analysis; traffic engineering 
and traffic signal design; public transportation; 
engineering economy; traffic impacts and parking 
studies; travel demand management and traffic 
management; water transportation; pipeline 
transportation; road transportation; railway 
transportation; air transportation; introduction to 
logistics 

 
      ๔) ๕๐๕๔๔๔๖๔ การออกแบบโครงสรางเหล็กและโครงสรางไม 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๕๐๕๔๔๔๖๔ การออกแบบโครงสรางเหล็ก
และโครงสรางไม 
Steel and Timber Design 

๓ (๓-๐-๖) ๕๐๕๔๔๔๖๔ การออกแบบโครงสรางเหล็ก
และโครงสรางไม 
Steel and Timber Design 

๓ (๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
การออกแบบโครงสรางเหล็ก องคอาคารรับแรงดึง องคอาคาร
รับแรงอัด คาน องคอาคารรับแรงดัดและแรงในแนวแกน  
คานประกอบขนาดใหญ การออกแบบจุดตอ การออกแบบดวย
วิธีกําลังที่ยอมให การออกแบบดวยวิธีตัวคูณความตานทาน
และน้ําหนักบรรทุก การออกแบบโครงสรางไมเบื้องตน 

การออกแบบโครงสรางเหล็ก องคอาคารรับแรงดึง องคอาคาร
รับแรงอัด คาน องคอาคารรับแรงดัดและแรงในแนวแกน  
คานประกอบขนาดใหญ การออกแบบจุดตอ การออกแบบดวย
วิธีกําลังที่ยอมให การออกแบบดวยวิธีตัวคูณความตานทาน
และน้ําหนักบรรทุก การออกแบบโครงสรางไมเบื้องตน  
การออกแบบโครงสรางตานแรงลมและแรงแผนดินไหว
เบื้องตน 
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คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
Design of steel structures; tension and compression 
members; beams; beam-columns; plate girders; 
connections; ASD and LRFD methods introduction to 
design of timber structures 

Design of steel structures; tension and compression 
members; beams; beam-columns; plate girders; 
connections; ASD and LRFD methods introduction to 
design of timber structures introduction to design 
of wind and seismic resistant structures 

 
      ๕) ๕๐๕๔๕๑๖๔ วิศวกรรมงานกอสรางและการบริหาร 
 

ขอมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๕๐๕๔๕๑๖๔ วิศวกรรมงานกอสรางและการ
บริหาร 
Construction Engineering 
and Management 

๓ (๓-๐-๖) ๕๐๕๔๕๑๖๔ วิศวกรรมงานกอสรางและการ
บริหาร 
Construction Engineering 
and Management 

๓ (๓-๐-๖) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
การพัฒนาและสงมอบโครงการ แผนผังองคกร สญัญากอสราง 
เครื่องจักรกลในการกอสราง การวางผังโครงการ การวางแผน
โครงการ วิธีเสนทางวิกฤติ การจัดการทรัพยากร การวัด
ความกาวหนาของโครงการ กฎหมายและขอกําหนดในงาน
กอสราง ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบควบคุมคณุภาพ 

การพัฒนาและสงมอบโครงการ แนวคิดและหลักการของ
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม แผนผังองคกร สัญญากอสราง 
เครื่องจักรกลในการกอสราง การวางผังโครงการ การวางแผน
โครงการ วิธีเสนทางวิกฤติ การจัดการทรัพยากร การวัด
ความกาวหนาของโครงการ กฎหมายและขอกําหนดในงาน
กอสราง ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบควบคุมคณุภาพ 

Project development and delivery systems; project 
organization; construction contract; construction 
equipments; site layout; project planning; critical 
path method (CPM); resource management; progress 
measurement; law and specification in construction; 
construction safety; quality systems 

Project development and delivery systems; 
engineering economics concept and principle; 
project organization; construction contract; 
construction equipment; site layout; project 
planning; critical path method (CPM); resource 
management; progress measurement; law and 
specification in construction; construction safety; 
quality systems 

 
  ๒. แกรหัสรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer  
Programming for Engineering) เนื่องจากตรวจสอบพบวา รหัสรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําหรับวิศวกรรม (Computer Programming for Engineering) ไมถูกตอง จึงขอแกไขรหัสรายวิชาดังนี้ 
   จากเดิม 
   ๕๐๔๑๐๑๖๔ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๔) 
     Computer Programming for Engineering 
   เปน 
   ๕๑๔๑๐๑๖๔ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๔) 
     Computer Programming for Engineering 
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  ๓. เพิ่มบุรพวิชารายวิชา ๕๐๕๓๘๔๖๔ วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic  
Engineering) เนื่องจากตรวจสอบพบวา รายวิชา ๕๐๕๓๘๔๖๔ วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)  
ไมปรากฏวามีการกําหนดบูรพาวิชา จึงขอแกไขบรุพวิชารายวิชาดังนี้ 
   จากเดิม 
   ๕๐๕๓๘๔๖๔ วิศวกรรมชลศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 
     Hydraulic Engineering 
   เปน 
   ๕๐๕๓๘๔๖๔ วิศวกรรมชลศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 
     Hydraulic Engineering 
     บุรพวิชา: ๕๐๕๒๘๑๖๔ 
     Prerequisite: ๕๐๕๒๘๑๖๔ 
  ๔. แกไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา การตรวจสอบ ซอมแซมและการเสริมสภาพ 
โครงสรางคอนกรีต (Inspection, Maintenance and Retrofit of Concrete Structures) เนื่องจาก 
ตรวจสอบพบวา มีความคลาดเคลื่อนในคําแปลภาษาอังกฤษ จึงขอแกไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาดังนี้ 
   จากเดิม 
   ๕๐๕๔๓๕๖๔ การตรวจสอบ ซอมแซมและการเสริมสภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
     โครงสรางคอนกรีต 
     Inspection, Maintenance and Retrofit  
     of Concrete Structures 
   เปน 
   ๕๐๕๔๓๕๖๔ การตรวจสอบ ซอมแซมและการเสริมสภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
     โครงสรางคอนกรีต 
     Inspection, Repair and Retrofit of  
     Concrete Structures 
  ๕. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ขอเพิ่มรายวิชา 
ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม จํานวน ๑ รายวิชา ไดแก ๕๐๕๔๘๔๖๔ วิศวกรรมชายฝง 
ทะเลเบื้องตน (Introduction to Coastal Engineering) เพื่อเปนทางเลือกใหนิสิตที่สนใจศาสตรดังกลาวไดเลือก 
เรียนตามความสนใจ สรางโอกาสในการทํางานดานวิศวกรรม การควบคุมงานกอสราง หรืองานวิศวกรรมที่ 
ปรึกษาในโครงการโครงสรางพื้นฐานทางชายฝงทะเล นอกจากนี้ยังเสริมสรางความโดดเดนของนิสิตวิศวกรรม 
โยธาของมหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในพื้นที่ชายฝงทะเลอีกดวย 
   ๕๐๕๔๘๔๖๔ วิศวกรรมชายฝงทะเลเบื้องตน   ๓ (๓-๐-๖) 
     Introduction to Coastal Engineering 
     บุรพวิชา: ๕๐๕๒๘๑๖๔ 
     กลศาสตรของคลื่นน้ํา การวิเคราะหขอมูลคลื่น การเปลี่ยนรูปราง 
ของคลื่น การเคลื่อนท่ีของตะกอนชายฝง การเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานของชายฝงทะเล โครงสรางทาง 
ชายฝงทะเล 
     Water wave mechanics; wave data analysis; wave  
transformation; coastal sediment transport; coastal geomorphology; coastal structures 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๔ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  
เพื่อใหนิสิตระดับปริญญาตรีไดเรียนรายวิชาที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีปจจุบัน ไดแก  
  รายวิชา ๘๘๗๓๕๒๕๙ การประมวลผลภาพและการรูจําภาพ  ๓ (๒-๒-๕) 
           Image Processing and Recognition 
  การประมวลผลภาพ การกรองขอมูลภาพ การแปลงฟูเรียร การแปลงแบบเวฟเล็ต  
การสกัดคุณลักษณะเดน การรูจํารูปแบบ การจําแนกประเภทของภาพ การรูจําใบหนา การรูจําวัตถุ การเรียนรู 
เชิงลึก และโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสําหรับการจําแนกประเภทของภาพ 
  Image processing; image filtering; Fourier transform; wavelet transform;  
feature extraction and pattern recognition; image classification, face recognition; object  
recognition; deep learning and convolutional neural network for image classification 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ฉบับป ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๕ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือก 
ในหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อใหนิสิตระดับปริญญาตรีไดเรียนรายวิชาทีท่ันสมัยตามเทคโนโลยีปจจุบัน ไดแก 
  ๘๘๗๓๕๒๖๔ การประมวลผลภาพและการรูจําภาพ  ๓ (๒-๒-๕) 
          Image Processing and Recognition 
  การประมวลผลภาพ การกรองขอมูลภาพ การแปลงฟูเรียร การแปลงแบบเวฟเล็ต  
การสกัดคุณลักษณะเดน การรูจํารูปแบบ การจําแนกประเภทของภาพ การรูจําใบหนา การรูจําวัตถุ การเรียนรู 
เชิงลึก และโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสําหรับการจําแนกประเภทของภาพ 
  Image processing; image filtering; Fourier transform; wavelet transform;  
feature extraction and pattern recognition; image classification, face recognition; object  
recognition; deep learning and convolutional neural network for image classification 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิภัสร เอื้ออภิวัชร เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ชาญยุทธ กาฬกาญจน มีปญหาดานสุขภาพ มีสภาวะเครียดและความดันโลหิตสูง  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิภสัร เอื้ออภิวัชร 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง 
  ลําดับที่ ๓ ดร.อมรชัย ใจยงค 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ปติ โรจนวรรณสินธุ 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรพงษ อาสนจินดา 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวรางค รัตนานิคม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในลําดับดังนี ้ 
   ลําดับที่ ๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองจันทร รัตนประดิษฐ เปน  
            ดร.นิพัฒธา อิสโร เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองจันทร  
            รัตนประดิษฐ แสดงความจํานงขอเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
            ตําแหนงเดียว โดยขอลาออกจากการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
   ลําดับที่ ๓ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน เปน ดร.รุงอาทิตย  
            บูชาอินทร เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน  
            แสดงความจํานงขอเปนอาจารยประจําหลักสูตรตําแหนงเดียว  
            โดยขอลาออกจากการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   ลําดับที่ ๖ จาก ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ เปน ดร.นวศิษฏ รักษบํารุง เนื่องจาก  
            เนื่องจาก ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ แสดงความจํานงขอเปน 
            อาจารยประจําหลักสูตรตําแหนงเดียว โดยขอลาออกจากการเปน 
            อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ๒. ขอปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ๖ คน เปน ๕ คน  
โดยตัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในลําดับที่ ๔ ดร.กรประภา กาญจนะ ออก เนื่องจากมีคุณสมบัติไมเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อเปนการบูรณาการอาจารยประจําหลักสูตร 
จากหลายศาสตรในการตอบสนองการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล โดยเพิ่ม 
อาจารยประจําหลักสูตร ดังตอไปนี้ 
   ๑) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บญุยงค ศรีพลแผว 
   ๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.การะเกด เทศศรี  
   ๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ สูตรอนันต 
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   ๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.แวววลี โชคแสวงการ  
   ๕) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาติ แมนปน 
   ๖) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุตตรา อุดมประเสรฐิ  
   ๗) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ 
   ๘) ดร.สุดารัตน ถาราช  
   ๙) ดร.วิชญา กันบัว 
   ๑๐) ดร.สันติ โพธิ์ศรี 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.สลิล ชั้นโรจน 
  ลําดับที่ ๒ ดร.นิพัฒธา อิสโร 
  ลําดับที่ ๓ ดร.รุงอาทิตย บูชาอินทร 
  ลําดับที่ ๔ ดร.นิตยา ไชยเนตร 
  ลําดับที่ ๕ ดร.นวศิษฏ รักษบํารุง 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองจันทร รัตนประดิษฐ 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน 
  ลําดับที่ ๘ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญยงค ศรีพลแผว 
  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.การะเกด เทศศรี 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ สูตรอนันต 
  ลําดับที่ ๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.แวววลี โชคแสวงการ 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาติ แมนปน 
  ลําดับที่ ๑๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ 
  ลําดับที่ ๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลิน ีขจรพิสิฐศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๑๖ ดร.สุดารัตน ถาราช 
  ลําดับที่ ๑๗ ดร.วิชญา กันบัว 
  ลําดับที่ ๑๘ ดร.สันติ โพธิ์ศรี 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๒ จาก ผูฃวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา คําอึง เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
กฤษฏิพัทธ พิชญะเดชอนันต เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา คําอึง ลาออกจากการเปนพนักงานตั้งแต 
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยว 
 และไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๒ จาก ผูฃวยศาสตราจารย ดร.กฤษฏิพัทธ พิชญะเดชอนันต เปน  
อาจารยกิตติศักดิ์ มัฆวาล เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฏิพัทธ พิชญะเดชอนันต ยายไปเปน 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ  
(หลักสูตรนานาชาติ) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน มวงคุม เปน  
อาจารยอาทิตยา อติวิชญานนท เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน มวงคุม ตองเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยอาทิตยา อติวิชญานนท 
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารยสราวลี สนุทรวิจิตร 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยปาจรา โพธิหัง 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยสาวิตรี วงศอินจันทร 
  ลําดับที่ ๕ รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูลเมตต 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา พิบูลย 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารี กงัใจ 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา พิพัฒนวณิชชา 
  ลําดับที่ ๑๐ อาจารยศศิธร กรุณา 
  ลําดับที่ ๑๑ ดร.วะนิดา นอยมนตรี 
  ลําดับที่ ๑๒ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ 
  ลําดับที่ ๑๓ รองศาสตราจารย ดร.นุจรี ไชยมงคล 
  ลําดับที่ ๑๔ รองศาสตราจารย ดร.จินตนา วัชรสินธุ 
  ลําดับที่ ๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนารถ สารพัด 
  ลําดับที่ ๑๖ ผูชวยศาสตราจารยวณิตา ขวัญสําราญ 
  ลําดับที่ ๑๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนนัท ชีวานนท 
  ลําดับที่ ๑๘ รองศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๑๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล 
  ลําดับที่ ๒๐ รองศาสตราจารย ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 
  ลําดับที่ ๒๑ รองศาสตราจารย ดร.พรนภา หอมสินธุ 
  ลําดับที่ ๒๒ รองศาสตราจารย ดร.รุงรัตน ศรีสุริยเวศน 
  ลําดับที่ ๒๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรัตน ลาวัง 
  ลําดับที่ ๒๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร 
  ลําดับที่ ๒๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร พูลทวี 
  ลําดับที่ ๒๖ อาจารยอโนชา ทัศนาธนชัย 
  ลําดับที่ ๒๗ ผูชวยศาสตราจารยชรัญญากร วิริยะ 
  ลําดับที่ ๒๘ อาจารยตระกูลวงศ ฦาชา 
  ลําดับที่ ๒๙ ผูชวยศาสตราจารยสุธารัตน ชํานาญชาง 
  ลําดับที่ ๓๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสมยั รัตนกรีฑากุล 
  ลําดับที่ ๓๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน 
  ลําดับที่ ๓๒ รองศาสตราจารยพิริยา ศุภศรี 
  ลําดับที่ ๓๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณทนา ศุภสีมานนท 
  ลําดับที่ ๓๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตติรัตน เตชะศักดิ์ศรี 
  ลําดับที่ ๓๕ อาจารยศิรินภา แกวพวง 
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  ลําดับที่ ๓๖ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี มหากายนันท 
  ลําดับที่ ๓๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมารดี มาสิงบุญ 
  ลําดับที่ ๓๘ ผูชวยศาสตราจารยดารัสนี โพธารส 
  ลําดับที่ ๓๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน ถนัดวณิชย 
  ลําดับที่ ๔๐ รองศาสตราจารย ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ 
  ลําดับที่ ๔๑ ดร.ปณิชา พลพินิจ 
  ลําดับที่ ๔๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา วิเสโส 
  ลําดับที่ ๔๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส 
  ลําดับที่ ๔๔ ผูชวยศาสตราจารยณชนก เอียดสุย 
  ลําดับที่ ๔๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน มวงคุม 
  ลําดับที่ ๔๖ อาจารยวริษา กันบัวลา 
  ลําดับที่ ๔๗ อาจารยนนทกร ดํานงค 
  ลําดับที่ ๔๘ รองศาสตราจารย ดร.รอ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร 
  ลําดับที่ ๔๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชามญชุ อินทะพุฒ 
  ลําดับที่ ๕๐ รองศาสตราจารย ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย 
  ลําดับที่ ๕๑ ผูชวยศาสตราจารยธนวรรณ อาษารัฐ 
  ลําดับที่ ๕๒ ดร.สาวิตรี หลักทอง 
  ลําดับที่ ๕๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณหจุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 
  ลําดับที่ ๕๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ 
  ลําดับที่ ๕๕ อาจารยภาคิณี เดชชัยยศ 
  ลําดับที่ ๕๖ อาจารยรัศมิ์สุนันท จันทรภักด ี
  ลําดับที่ ๕๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ ศรีโสภา 
  ลําดับที่ ๕๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภา หวังสุขไพศาล 
  ลําดับที่ ๕๙ ดร.ภรณี พวงแกว 
  ลําดับที่ ๖๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนจรณะ 
  ลําดับที่ ๖๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสรัตน วงศสุทธิธรรม 
  ลําดับที่ ๖๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย พุทธรักษา 
  ลําดับที่ ๖๓ ผูชวยศาสตราจารยฉวีรัตน ชืน่ชมกุล 
  ลําดับที่ ๖๔ ผูชวยศาสตราจารยสิริพิมพ ชูปาน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๓๔ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับป ๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ การหารือการพัฒนาปรับปรุงระบบ TQF 
 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการไดหารือประเดน็ที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรบัปรุงระบบ TQF  
ดังนี้ 
 ๑. ใหระบบฯ อัพเดตขอมูลจากระบบ e-Research ไดอัตโนมัติ และไมตองกด 
ประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบ 
ที ่๑ (การกํากับมาตรฐาน) ในแตละภาคการศึกษา โดยใหระบบฯ อัพเดทขอมูลอัตโนมัติ 
 ๒. ใหผูที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการดานเอกสารตางๆ ผานระบบได ทั้ง สมอ.๐๘  
และเอกสารเชิงหลักการสําหรับการขอเปดหลักสูตรใหม 
 ๓. ใหระบบสงเมลแจงเตือนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอัตโนมัติ ในกรณีมีอาจารย 
ลาออกหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 ๔. ควรกําหนดใหมแีผนปฏิบัติการ (action plan) สําหรับการพัฒนาระบบ TQF 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ใหตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานพัฒนาระบบ TQF โดยใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  
  เปน ประธานกรรมการ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เปน เลขานุการ สําหรับรายชื่อ 
  กรรมการมอบฝายวิชาการพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งตอไป 
 ๒. มอบฝายวิชาการประสานสํานักคอมพิวเตอรเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  
 



- ๓๕ - 
 

 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   ๑๒.๐๕  น. 
 
 
 
                (นางสาวอารยา ธนารักษ)                (นางสาวณัฐกานต  ปดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผูบันทึกการประชุม            ผูบันทึกการประชุม 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


