
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน 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) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 ๓. นายแพทยปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๔. เภสัชกรหญิง ดร.พุทธิพร คงแกว   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๕. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๖. อาจารยกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๗. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุวงษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๙. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๐. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๑๑. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๓. ดร.วรานุรินทร ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 ๑๔. อาจารยเกษมศรี อิทธิพงษ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
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 ๑๕. ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๑๖. ดร.สิรินารี เงินเจริญ    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนากานต ลักษณะ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๑๙. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๑. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๒. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๕. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ยศนันท วีระพล  กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูลเมตต  กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๖. ดร.สราวุธ ศิริวงศ     กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร นิยมสรวญ  กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดคีณะอัญมณี 
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุรีย กรบุญรักษา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สายใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัญชัย เอียดปราบ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิรฬุห ศรีบริรักษ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยเรืองวิทย ลิ่มปนาท  คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๖. อาจารยพนุชดา เจริญชัย    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๗. นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ    คณะมนุษยศาสตรและ 
         สังคมศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยพิชิตพร ผลเกิดดี   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๙. นางปทมา วรรัตน     กองบริหารการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครัง้ที่ ๘/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร (มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘)  
  ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม (มคอ. ๒) หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. ๒)  
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
เพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ 
นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 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 ๑๘๔ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ ๔ ๑๕ ๘ ๒๗ 
๒๕๖๒ ๑๔ ๖ ๔ ๒๔ 
๒๕๖๓ ๔ ๔ ๒ ๑๐ 
๒๕๖๔ ๘๒ ๒๔ ๑๐ ๑๑๖ 
๒๕๖๕ ๖ - ๑ ๗ 
รวม ๑๑๐ ๔๙ ๒๕ ๑๘๔ 

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

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๑๔ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๔ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๖ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๑๕ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๓๙ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ - ๑ ๒ ๓ 
๒๕๖๒ - - ๑ ๑ 
๒๕๖๓ - ๑ ๑ ๒ 
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หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๔ ๗ ๖ ๔ ๑๗ 
๒๕๖๕ ๔ ๑๑ ๑ ๑๖ 
รวม ๑๑ ๑๙ ๙ ๓๙ 

หมายเหตุ: ขอมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 ฝายวิชาการจึงขอแจงใหหลักสูตรที่อยู “สถานะสงใหมหาวิทยาลัยแกไข (E)”  
และ “สถานะ W รอสง” ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย ภายในวันศุกรที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สําหรับหลักสูตร “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 หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตรขึ้นสถานะ “ไมผาน” ใหทานแจงประธานหลักสูตร 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและปรับแกรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรในระบบ TQF ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยรายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเลมหลักสูตร  
(มคอ.๒) หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย รายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเอกสาร สมอ.๐๘ ฉบับ 
ลาสุดทีส่ภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนงานจะตองกํากับและติดตามใหคณาจารยบันทึกขอมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ในการนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอย 
และครบถวนภายในวันศุกรที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่ 
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หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีหลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๕. คณะศึกษาศาสตร 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี สําหรับบุคคลภายนอก  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บ 
  เงินคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๑๔ (๓) และวรรคสาม ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและ 
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ 
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกระเบียบไว ๒ ฉบับ ดังตอไปนี้ 
 ๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี สําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียม 
สําหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๖ หลักสูตร/สาขาวิชาที่กองทุนฯ ผอนผันเงื่อนไขการพิจารณาใหเงินกูยืม 
  เพื่อการศึกษาไปพลางกอน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 ตามที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดมีหนังสือแจงเรื่อง หลักสูตร/สาขาวิชาที ่
กองทุนฯ ผอนผันเงื่อนไขการพิจารณาใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ตองผานการพิจารณา 
ความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษารวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชานั้นตองเปนไปตาม 
วงรอบการปรับปรุงหลักสูตร และผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ตามที่รายงานผานระบบ CHE QA Online จากสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ ความทราบแลวนั้น 
 ในการนี้ กองกิจการนิสิต งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดแจงใหทราบวา 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม อยูในระหวางดําเนินการปรับเปลี่ยน 
ระบบการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO สงผลใหมีหลักสูตรจํานวนหนึ่งที่อยู 
ในกระบวนการพิจารณาในระบบ CHECO ทําใหนิสิตไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนฯ ไดภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีมติใหผอนผันเงื่อนไขการพิจารณาการใหกูยืม 
เงินเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยอนุโลมใหกูยืมไปพลางกอนและขอใหแกไขเอกสารหลักสูตร 
และขอมูลที่ปรากฏในระบบ CHECO ใหสอดคลองกัน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให สป.อว.  
พิจารณารับทราบหลักสูตรโดยร็วตอไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ 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 กองบริหารการศึกษาขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา สรุปรายวิชา BUU  
MOOC ที่ไดแจงเสนอขอผลิตรายวิชา ดังนี ้
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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 
๙ คณะวิทยาศาสตร - - ๑ - 

๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา - - - - 
๑๑ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ๑ - - 
๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร - - - - 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๒ ๒ ๑ - 
๑๕ คณะสหเวชศาสตร ๑ ๑ ๑ - 
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร - - ๑ - 
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ - - - 
๑๘ คณะศลิปกรรมศาสตร - - - - 
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑ ๑ - - 
๒๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา - - - - 
๒๑ คณะอัญมณ ี ๑ - - - 
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - - - 
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง - - ๑ - 
๒๔ โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ๑ - - - 
๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑* - - - 
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑ - - 
๒๗ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร - - - - 
๒๘ สถาบันภาษา ๓ ๓ ๑ ๑ 

รวม ๑๗ ๑๐ ๙ ๓ 

หมายเหตุ  * ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางตรวจสอบและแกไขเพื่อเผยแพร 
 

 ๒. รายวิชาที่ไดรับการอนุมัติเผยแพร ๑ วิชา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดแก 
   - อาหารเพ่ือสุขภาพ และการดูแลตนเอง จากคณะสหเวชศาสตร  
     โดย รศ.ดร.กรรณิการ วงศด ี 
           อ.ทนุอุดม มณีสิงห  
           รศ.ดร.ปยะพงษ ประเสริฐศรี  
           ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน  
           ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร 
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 ๓. รายวิชาที่เสนอจัดทํา BUU MOOC จํานวน ๓ วิชา ไดแก 
 

ลําดับท่ี ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ สวนงาน ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 

๑ คณิตศาสตรสําหรับชีวิต
การทํางานอยางฉลาด 

Mathematics for 
Smart Working Life 

คณะวิทยาศาสตร อ.สินีนาฏ ศรมีงคล 

๒ ดนตรี การแสดงกับชีวิต Music, Performing 
Arts and Life 

คณะดนตรีและการ
แสดง 

นายภัชภรชา แกวพลอย 
ผศ.กิตติภณัฑ ชิตเทพ 
นายอัครพล เดชวัชรนนท 
ผศ.จันทนา คชประเสริฐ 
นางสาวลดาวลัย อาคาสุวรรณ 
นางสาวภคอิงภักดิ์ ศภุการ 
นายณัฏฐนันธ เอื้อศลิป 
นายนพดล จําเริญทอง 
นายไพบูลย โสภณสุวภาพ 
นางสาววิสาขา แซอุย 
นายมานิต เทพปฏมิาพร 

๓ ระบบภมูิคุมกันของมนุษย The human immune 
system 

คณะสหเวชศาสตร ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน 
อ.ปริญญาพร หนูอุไร 

 
 ๔. รายวิชาจากการจัดโครงการอบรมการเขียนบทวีดิทัศนเพื่อการพัฒนารายวิชา  
BUU MOOC จํานวน ๑๒ รายวิชา ดําเนินการไปรอยละ ๘๐ และกําลังเขาสูขั้นตอนการตัดตอคลิปวีดีโอ  
โดยมีกําหนดการเผยแพรในระบบ BUU MOOC ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
ลําดับ ชื่อรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สวนงาน 

๑ เศรษฐศาสตรเกษตร ดร.พรรณภิา อนุรักษากรกลุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒ การสื่อสารขามวัฒนธรรม ผศ.ดร.นันทชญา มหาขันธ คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
๓ พลเมืองกับความรับผดิชอบตอ

สังคมไทย อาเซียน และโลก 
ดร.สภุัสตรา เกาประดิษฐ ทรัพยชกูุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔ การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง อ.กนกรัชต กาสาวพานิชย คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๕ การจัดการดิน นํ้า และปุยเพื่อการผลิต

พืช 
ผศ.ดร.สมุิตร คณุเจตน คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 

๖ ภาษีอากร อ.ณมณ ศรหริัญ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๗ องคประกอบการจัดการ ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๘ การควบคุมผลการดําเนินงาน อ.จาตุรันต แชมสุน คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน (English for Sustainable 
Tourism) 

ดร.วิโรจน โกศลฤทธิชัย และ อ. Steven 
BODLEY 

คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 

๑๐ English for New Media อาจารยศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
๑๑ ยารักษาโรคที่พบบอยในชีวิตประจําวัน ภญ.อ.เบญจวรรณ ครุะสุข และ อ.ทศพล 

จิระสมประเสริฐ 
คณะเภสัชศาสตร 

๑๒ วิทยาการระบบประสาทและจิตวทิยา
การเรยีนรู 

ผศ.ดร.ปรัชญา แกวแกน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปญญา 



- ๑๐ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๑.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับปรุงแกไขคําอธิบายรายวิชา เพือ่ใหมี 
รายละเอียดรายวิชาครบถวนตามเกณฑที่สภาวิศวกรกําหนด จํานวน ๑ รายวิชา ไดแก  
  ๕๑๒๔๘๑๖๒ การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม  ๓(๓-๐-๖) 
          Industrial Safety Management  



- ๑๑ - 
 

 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาแกไขเปน 
ธรรมชาติของอุบัติเหตุที่พบในอตุสาหกรรมและ 
ความตองการการปองกันอุบัติเหตุ การวางแผนสําหรับ
ความปลอดภัย การออกแบบผงัโรงงาน อุปกรณสําหรับ
การบํารุงรักษาและปองกันเคร่ืองจักร ความปลอดภัย 
ในอุตสาหกรรม การจัดการระบบความปลองภัย  
การอบรมดานความปลอดภัย 
Nature of accident in industry and need of 
accident prevention, planning for safety such 
as plant layout, machine guarding and 
maintenance, etc, safety in industry, 
management of safety program 

ธรรมชาติของอุบัติเหตุที่พบในอตุสาหกรรมและ 
ความตองการการปองกันอุบัติเหตุ การวางแผนสําหรับ
ความปลอดภัย การออกแบบผงัโรงงาน อุปกรณสําหรับ
การบํารุงรักษาและปองกันเคร่ืองจักร ความปลอดภัย 
ในอุตสาหกรรม การจัดการระบบความปลอดภัย  
การอบรมดานความปลอดภัย กรณีศึกษาการวิเคราะห
อุบัติเหต ุ
Nature of accident in industry and need of 
accident prevention, planning for safety such 
as plant layout, machine guarding and 
maintenance, etc, safety in industry, 
management of safety program, safety 
training; case studies in accident analysis. 

 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
  สิ่งแวดลอม ฉบับป ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๒ - 
 

๔.๑.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสมองกล 
 ฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ แกไขความผิดพลาด 
ในการพิมพ โดยปรับแกชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจํานวนหนวยกิต เพื่อใหสอดคลองกันทั้งเลม  
จํานวน ๓ รายวิชาดังตอไปนี้ 
  ๑. รายวิชา ๕๐๐๓๐๐๖๔ เตรียมการฝกประสบการณเชิงบูรณาการรวมกับ 
อุตสาหกรรม (Pre-cooperative Education) 
  ๒. รายวิชา ๕๑๔๔๙๓๖๔ การฝกประสบการณเชิงบูรณาการรวมกับอุตสาหกรรม  
(Co-operative Studies) 
  ๓. รายวิชา ๕๑๔๔๙๔๖๔ โครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและ 
อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร (Embedded system and Electronic Communication Engineering Senior  
Project) 
 

หนา รายวิชาเดิม รายวิชาใหม 
๓๔ ๕๐๐๓๐๐๖๔ เตรียมการฝก

ประสบการณเชิงบูรณาการรวมกับ
อุตสาหกรรม 
Pre-cooperative Education 

๑(๐-๓-๑) 
(ไมนบัหนวยกิต) 

๕๐๐๓๐๐๖๔ เตรียมการฝก
ประสบการณเชิงบูรณาการรวมกับ
การทํางาน 
Pre-cooperative Education 

๑(๐-๓-๑) 
(ไมนบัหนวยกิต) 

๓๔ 
๔๒ 
๕๖ 

๕๑๔๔๙๓๖๔ การฝกประสบการณ
เชิงบูรณาการรวมกับอุตสาหกรรม 
Co-operative Studies 

๖(๐-๑๘-๖) ๕๑๔๔๙๓๖๔ การฝกประสบการณ
เชิงบูรณาการรวมกับอุตสาหกรรม 
Cooperative Studies 

๖(๐-๑๘-๖) 

๑๒๔ 
๑๗๕ 

๕๑๔๔๙๔๖๔ โครงงาน 
ทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว
และอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 
Embedded system and 
Electronic Communication 
Engineering Senior Project 

๓(๐-๖-๓) ๕๑๔๔๙๔๖๔ โครงงาน 
ทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว
และอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 
Embedded system and 
Electronic Communication 
Engineering Senior Project 

๓(๐-๙-๓) 

 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 



- ๑๓ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสมองกล 
  ฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔  คณะวิศวกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารยประจํา 
หลักสูตร ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ดงบัง ออก เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  
ดงบัง ลาออก ตั้งแตวันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๔ - 
 

๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยปฏิภาณ บุญรวม  
  ลําดับที่ ๗ รองศาสตราจารย ดร.เอกรัตน วงษแกว  
  เนื่องจากหลักสูตรจะมีกิจกรรมเพ่ือการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลากหลาย และ 
วางแผนจะขอรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานอื่น ๆ จึงตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นในการบริหารหลักสูตร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.ชัยวัฒน กันหาร ี
  ลําดับที่ ๒ รองศาสตราจารย ดร.สรอยพัทธา สรอยสุวรรณ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัทนา สันทัสนะโชค 
  ลําดับที่ ๔ ดร.เจริญ ชินวานิชยเจริญ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.เสฎฐกรณ อุปเสน 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยปฏิภาณ บุญรวม 
  ลําดับที่ ๗ รองศาสตราจารย ดร.เอกรัตน วงษแกว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีขอสังเกต 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑ ดร.ชัยวัฒน กันหารี มีผลงานทางวิชาการป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ  
ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่จะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๓ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๕ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑ ดร.ชัยวัฒน  
  กันหารี มีผลงานทางวิชาการป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่จะทําใหมีคุณสมบัติ 
  ไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๓ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ๕ จาก อาจารยเจตน ตันติวณิชชานนท เปน อาจารยเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ เนื่องจากผลงาน 
ทางวิชาการของอาจารยเจตน ตันติวณิชชานนท มีกําหนดครบรอบ ๕ ปแลว กําลังอยูระหวางการเขียนบทความ 
วิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.ปาจรีย สุขาภิรมย 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยปวินนา เพ็ชรลวน 
  ลําดับที่ ๓ ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยศศิธร โอเจริญ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตามหนังสือที่ อว ๘๑๑๐/๑๑๒๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 



- ๑๖ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๓ จาก อาจารยสุมาลี  
พันธุยุรา เปน ผูชวยศาสตราจารยเสาวรินทร สายรังษ ีเนื่องจากผลงานทางวิชาการของอาจารยสุมาลี พันธุยุรา  
มีกําหนดครบรอบ ๕ ปแลว กําลังอยูระหวางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีขอสังเกต 
เกี่ยวกับคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารยเสาวรินทร สายรังษี ซึ่งไมสอดคลองหรือสัมพันธ 
กับหลักสูตร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยเรืองวิทย ลิ่มปนาท 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยอําพิกา สวัสดิ์วงศ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยเสาวรินทร สายรังษ ี
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.เยาวลักษณ แสงจันทร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตามหนังสือที่ อว ๘๑๑๐/๑๑๒๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 



- ๑๗ - 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต เกี่ยวกับคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของ 
  ผูชวยศาสตราจารยเสาวรินทร สายรังษี ซึ่งไมสอดคลองหรือสัมพันธกับหลักสูตร 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๓ จาก  
อาจารยปวันรัตน แตงจุย เปน ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ เนื่องจาก อาจารยปวันรัตน แตงจุย  
ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ อาจารยพนุชดา เจริญชัย 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยวิภา ประดิษฐเวียงคํา 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ 
  ลําดับที่ ๔ อาจารยวีราภรณ คามีศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยปวลี บุญปก 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยพันทิพา บุญลา 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีขอสังเกต 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๑, ๒, ๓, ๕, และ ๖ มีผลงานรวมกัน ๑ ชิ้น ขอใหเพิ่มผลงาน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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



- ๑๘ - 
 

 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๑๐/ ว๑๒๙๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๑, ๒, ๓, ๕, และ ๖  
  มีผลงานรวมกัน ๑ ชิ้น ขอใหเพิ่มผลงาน 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๓ จาก อาจารยภาสิรี ยงศิริ เปน อาจารยภาณุพงศ บรรเทาทุกข  
      เนื่องจาก อาจารยภาสิรี ยงศิร ิอยูระหวางดําเนินการจัดทําวิจัย 
      เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
  ลําดับที่ ๕ จาก อาจารยกรรณิการ วรรณทวี เปน อาจารยภูริต มีพรอม  
      เนื่องจาก อาจารยกรรณิการ วรรณทวี ขอลาออกจากผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยพิชิตพร ผลเกิดดี 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์ 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยภาณุพงศ บรรเทาทุกข 
  ลําดับที่ ๔ ดร.ปทมา พอดี 
  ลําดับที่ ๕ อาจารยภูริต มีพรอม 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยวุฒิชัย แกวแหวน 



- ๑๙ - 
 

  ลําดับที่ ๗ ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พลีรักษ 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญ หลอพิทยากร 
  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราพร สรอยทอง 
  ลําดับที่ ๑๑ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร 
  ลําดับที่ ๑๒ ดร.รุงอาทิตย บูชาอินทร 
  ลําดับที่ ๑๓ อาจารยภาสิรี ยงศิริ 
  ลําดับที่ ๑๔ อาจารยกรรณิการ วรรณทวี 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีขอสังเกต 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑๓ อาจารยภาสิรี ยงศิร ิมีผลงานทางวิชาการเพียงหนึ่งชิ้น และ 
เปนผลงานป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรอื ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่จะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ  
ค.ศ. ๒๐๒๓ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
วาระเวียนครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๙๙๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร  
 ฉบับป ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต ผลงานทางวิชาการของอาจารยลําดับที่ ๑๓ อาจารยภาสิรี  
  ยงศิริ มีผลงานทางวิชาการเพียงหนึ่งชิ้น และเปนผลงานป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๘  
  ที่จะทําใหมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑในป พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๓ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๒๐ - 
 

 ๔.๓ การบริหารงานวชิาการ 
 ๔.๓.๑ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามทีค่ณะภูมิสารสนเทศศาสตรมคีวามประสงคจะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนา 
บุคลากรในประเทศ โดยเฉพาะดานผูประกอบการ ในการเปนรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยใช 
วิธีการคิดตามสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารย (Full Time Equivalent Student: FTES)  
ทั้งนีห้ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิศาสตรและภมูิสารสนเทศศาสตร มีเกณฑอาจารยประจาํหลักสตูร 
ในอัตรา อาจารย ๑ คน ตอนิสิต ๒๐ คน ซึ่งจํานวนการรับนิสิตเมื่อคํานวณตามสูตร FTES แลว มีจํานวนนิสิต 
ที่รับไดดังแสดงในตาราง ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

อาจารยประจํา 
(คน) 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘  

(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ีขอปรับใหม 
ปการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘ 

(คน) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตรและ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร 

๑๔ 
ภาคปกติ: ๕๔ คน 

ภาคปกติ: ๑๑๕ คน 
ภาคพิเศษ: ๕๔ คน 

รวม ๑๔ ๑๐๘ ๑๑๕ 
 

  ทั้งนี ้คณะกรรมการประจําคณะภูมิสารสนเทศศาสตร ในการประชุมวาระเวียน 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ในปการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ในปการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีในปการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 




