
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ 
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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. ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๗. อาจารยสมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๘. ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๑๒. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๓. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 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. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๘. ดร.อุมาพร พลายระหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๙. ดร.สิรินารี เงินเจริญ    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๒๐. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๒. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ 
 ๒๗. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ยศนันท วีระพล  กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูลเมตต  กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๕. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอยชนก ปทุมานนท คณะสหเวชศาสตร 
 ๒. ดร.ภัสสร วรวัฒนนุทัย    คณะสหเวชศาสตร 
 ๓. อาจารยสิริกุล กวมทรัพย    คณะสหเวชศาสตร 
 ๔. อาจารยกิติยา หยางถาวร    คณะสหเวชศาสตร 
 ๕. อาจารยสุวิภา อินตะเขียว    คณะสหเวชศาสตร 
 ๖. นางสาวนภัสวรรณ ศรีสาคร    คณะโลจิสติกส 
 ๗. ดร.เอกลักษณ ณัถฤทธิ์    คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๘. ดร.มนตปรัตถ จรัสวัฒนานิจ    วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ๙. นางปทมา วรรัตน     กองบริหารการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรใหม (มคอ. ๒) หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. ๒)  
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) แลวนั้น สวนงานจะตองสงเอกสารดังกลาวมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
เพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ 
นวัตกรรมรับทราบหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หรือ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ตอไป  
 บัดนี้ ฝายวิชาการตรวจสอบแลวพบวามีสวนงานที่ยังไมดําเนินการสงหลักสูตรปรับปรุง  
(มคอ. ๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ตรวจสอบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางเรียบรอย ฝายวชิาการ 
ขอความอนุเคราะหใหสวนงานดําเนินการสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แลวนั้น ฝายวิชาการไดสรุปขอมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรทีผ่านการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก  
สป.อว. แลว จํานวน ๒๒๓ หลักสูตร โดยแบงเปน  
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๑ ๔ ๑๖ ๑๐ ๓๐ 
๒๕๖๒ ๑๔ ๖ ๕ ๒๕ 
๒๕๖๓ ๔ ๕ ๓ ๑๒ 
๒๕๖๔ ๘๙ ๓๐ ๑๔ ๑๓๓ 
๒๕๖๕ ๑๐ ๑๑ ๒ ๒๓ 
รวม ๑๒๑ ๖๘ ๓๔ ๒๒๓ 

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

 ๒. หลักสูตรที่อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสง 
ใหมหาวิทยาลัยแกไข (E) จํานวน ๐ หลักสูตร  
    ๒.๒ สวนงานยังไมสงใหมหาวิทยาลัย สถานะ W รอสง จํานวน ๐ หลักสูตร 
    ๒.๓ สงไป สป.อว. แลว (S) จํานวน ๐ หลักสูตร 
    ๒.๔ อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา (A1, A2, A3, A4) จํานวน ๘ หลักสูตร 
 ๓. หลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
จํานวน ๕ หลักสูตร โดยแบงเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

รวม 

๒๕๖๖ - ๓ ๒ ๕ 
รวม - ๓ ๒ ๕ 

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

    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ใหสามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) นั้น ฝายวิชาการจึงขอให 
สวนงานตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที ่๑  
(การกํากับมาตรฐาน) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใหแจงประธานหลักสูตรเขาไปตรวจสอบหลักสูตรและ 
ประมวลผลหลักสูตร หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตรขึ้นสถานะ “ไมผาน” ใหทานแจงประธานหลักสูตร 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและปรับแกรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรในระบบ TQF ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยรายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเลมหลักสูตร  
(มคอ.๒) หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย รายชื่ออาจารยจะตองสอดคลองกับเอกสาร สมอ.๐๘ ฉบับ 
ลาสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนงานจะตองกํากับและติดตามใหคณาจารยบันทึกขอมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ในการนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอย 
และครบถวนภายในวันศุกรที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชีแ้จงเหตุผลของการที่ 
หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีหลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒. คณะศึกษาศาสตร 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
  เพื่อสงเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษารวมมือกับสถานประกอบการจัด 
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated  
Education: CWIE) เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง มีสมรรถนะพรอมสูโลกแหงการทํางาน 
จริง สรางโอกาสในการไดงานทํา และสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา 
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สามารถจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานอยางมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลอง 
ตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และสอดคลองตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย 
และระบบอุดมศึกษาใหม ดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ แหงกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจึงออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง 
บูรณาการกับการทํางาน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมรีายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ตามทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไดออกประกาศคณะกรรมการ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เพื่อใหการจัด 
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน และคุณภาพทางวิชาการ สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน และ 
สอดคลองกับกฎกระทรวงที่เกีย่วกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลยับูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประกาศ ณ วันที ่ 
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด  
  (BUU MOOC) 
 

 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ในระบบเปด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหมีการพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและการสรางบุคลากรคุณภาพ  
Program 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานพัฒนา 
รายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด (BUU MOOC) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก 
การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนแมแบบใหกับสถาบันอื่น ๆ ในเครือขายอุดมศึกษา 
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ภาคตะวันออก กองบริหารการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 

 ๑. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา สรุปรายวิชา BUU  
MOOC ที่ไดแจงเสนอขอผลิตรายวิชา ดังนี้ 
 

ลําดับ สวนงาน 
การดําเนินการ 

เสนอผลิตรายวิชา ไดรับการเผยแพร 
๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว ๑ - 
๒ คณะพยาบาลศาสตร ๑ - 
๓ คณะแพทยศาสตร ๑ ๑ 
๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร - - 
๕ คณะเภสัชศาสตร - - 
๖ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร - - 
๗ คณะโลจิสติกส - - 
๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ ๑ ๑ 
๙ คณะวิทยาศาสตร ๒ ๑ 

๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๑ - 
๑๑ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ๗ ๔ 
๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ๑ 
๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร - - 
๑๔ คณะศึกษาศาสตร ๓ ๒ 
๑๕ คณะสหเวชศาสตร ๒ ๑ 
๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร ๑ - 
๑๗ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ - 
๑๘ คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
๑๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๒ ๑ 
๒๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา - - 
๒๑ คณะอัญมณี ๑ - 
๒๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - 
๒๓ คณะดนตรีและการแสดง ๑ - 
๒๔ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ๑ - 
๒๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑ - 
๒๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔ ๓ 
๒๗ สถาบันภาษา ๔ ๔ 
๒๘ สํานักคอมพิวเตอร ๑ ๑ 

รวม ๓๖ ๒๐ 
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 ๒. รายวิชาที่เสนอผลิต BUU MOOC ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดแก 
 

ลําดับท่ี ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ สวนงาน ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 

๑ อนามัยสิ่งแวดลอมกับการ
ทองเที่ยว 

Environmental Health 
and Tourism 

คณะสาธารณสุขศาสตร รศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล 

 
 ๓. รายวิชาที่ไดรับการอนุมัติเผยแพร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดแก 
 

ลําดับท่ี ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ สวนงาน ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 

๑ การใชยาอยาง
สมเหตุสมผลสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

Rational drug use for 
Nursing Students 

คณะพยาบาลศาสตร ผศ.ดร.ลดัดาวลัย พุทธรักษา 
ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร 
ผศ.สุวรรณี มหากายนันท 

๒ อัญมณเีบื้องตน Introduction to 
Gemology 

คณะอัญมณ ี อ.ปริญญา ชินดุษฎีกุล 

๓ การจัดการคลังสินคาและ
สินคาคงคลัง 

Introduction to 
Warehouse and 
Inventory 
management 

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

อ.กนกรัชต กาสาวพานิชย 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  
  ทักษะที่พึงประสงคของกําลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม การตลาดดิจิทัล และ 
  ทองเที่ยวรูปแบบใหม ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 เพื่อการดําเนินการตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดาน 
การสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ  
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  
ในปจจุบันและอนาคต ผานขอมูลการวิจัยดานทักษะท่ีพึงประสงคจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา 
นําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรม เพื่อเสริมสรางทักษะและ 
สมรรถนะแกผูเรียน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศทักษะ 
ที่พึงประสงคของกําลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม การตลาดดิจิทัล และทองเที่ยวรูปแบบใหม โดยมีรายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ 
  เมื่อวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตรเสนอหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชา 
การแพทยแผนไทยประยุกต มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
สูการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศภายใตวิสัยทัศน “W.E. (Wisdom of the East): ขุมปญญาตะวันออก”  
อีกทั้งเพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการมุงผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใหเปนกําลังคน 
ที่มคีุณภาพ อันประกอบดวยการมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม และ 
มีศักยภาพในการ พึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทยภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศ 
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน มุงพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการเรียนรูควบคูการปฏิบัติใหเกิดประสบการณท่ีเนน 
สภาพแวดลอมการทํางานจริง ใหเปนผูมีสมรรถนะที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลก มีสํานึกรับผิดชอบตอ 
สังคม สามารถเปนผูที่มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
  นอกจากนี้หลักสูตรไดนําขอเสนอแนะของคณาจารย นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิตและ 
ผูทรงคุณวุฒิ มาเปนสวนสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ใหมีความทันสมัยและเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทักษะการวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆในการดูแลสุขภาพ รวมถึง 
เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการที่ด ีเพื่อใหนิสติมีทักษะตรงกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับ 
หลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น 
  ประกอบกับคณะฯ และสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะยุติการรับ 
นิสิตรวมกันในปการศึกษา ๒๕๖๖ เปนตนไป หลักสูตรนี้จึงเปนการปรับปรุงเพื่อเปนแผนดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป 



- ๑๐ - 
 

 โครงสรางหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๔๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ๒๔ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๑๐ หนวยกิต 
 ๑) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๕๘  หนวยกิต 
  ๑.๑) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน   ๑๒  หนวยกติ 
  ๑.๒) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรการแพทย   ๒๕  หนวยกิต 
  ๑.๓) วิชาวิทยาศาสตรการแพทย   ๒๑  หนวยกิต 
 ๒) วิชาชีพ    ๔๗  หนวยกิต 
  ๒.๑) วิชาเวชกรรมแผนไทย   ๑๔  หนวยกิต 
  ๒.๒) วิชาเภสัชกรรมแผนไทย   ๑๔  หนวยกิต 
  ๒.๓) วิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย   ๑๔  หนวยกิต 
  ๒.๔) วิชาผดุงครรภแผนไทย     ๕  หนวยกิต 
 ๓) วิชาบูรณาการทางการแพทยแผนไทยประยุกต       ๕  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหปรับแกตาม  
  ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอ ๒.๓.๒ พิจารณาทบทวนผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning  
    Outcomes: PLO) แตละขอใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูตามประกาศ 
    คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน และการจัดการเรียนการสอนของ 
    หลักสูตร 
  ๑.๒  ใหระบุขอมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑.๓  ใหแกลําดับขอในตารางการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูในแตละดานของ 
    หมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๔  ขอ ๒.๗ ความโดดเดนของนิสิต ใหระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเดนและแตกตางจาก 
    สถาบันอื่น ๆ 



- ๑๑ - 
 

  ๑.๕  พิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล 
  ๑.๖  ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
  ๑.๗  ขอ ๕.๒.๒ ใหระบุชื่อขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาใหถูกตอง 
  ๑.๘  ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใชรูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พรอมทั้งตรวจสอบการใชตัวเอียง  
    การใชเครื่องหมายจุลภาค (,) การระบุปท่ี ฉบับที่ของวารสาร และการระบุเลขหนา 
    ตองมีมากกวา ๑ หนา ในเอกสารแนบหมายเลข ๓ 
  ๑.๙  ผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในวารสารฉบับภาษาไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๕  
    ใหปรับการระบุหมายเหตุทายผลงานเปน “วารสารตีพิมพตอเนื่องไมนอยกวา ๓ ป  
    มีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเปนบุคคลภายนอกจาก 
    หลากหลายสถาบัน ไมนอยกวา ๓ คน มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน”  
 ๒. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  พรอมทั้งแนบขอมูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรระยะสัน้ 

๔.๒.๑ Short course คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๒ หลักสูตร  
 เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ Short course เพื่อสะสมในระบบ 
คลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้  
  ๑. Short course ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโลจิสติกส 
  ๒. Short course โปรแกรมภาษาไพธอนสําหรับโลจิสติกส 
 



- ๑๒ - 
 

หลักสูตรระยะสั้นคณะโลจิสติกส จํานวน ๒ หลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 
รายละเอียดการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม 
การอบรม 

๑ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
โลจสิติกส 
สวนงาน: คณะโลจิสติกส 

รหัสวิชา ๙๐๐๑๐๖๖๔ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษโลจสิติกส (English for 
Logistics)  
จํานวน ๓ หนวยกิต จากทั้งหมด ๓ หนวยกิต 
ตามเลมหลักสตูร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายความสําคัญของการใชทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนางาน
ในอาชีพโลจิสติกสได 

๒. ใชศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคที่
เหมาะสมกับงานดานโลจิสติกสได 

๓. ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร 
โตตอบ และนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
งานดานโลจสิติกสได 

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชม. 
ตารางเรียน: 
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๓๐ คน 
จํานวน 
๑ รุนตอ

ป 

นิสิตที่กําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
คณะโลจสิติกส 
มหาวิทยาลยับูรพา 
๑,๐๐๐ บาท 
นิสิตที่กําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
คณะอื่น มหาวิทยาลัย
บูรพา ๓,๐๐๐ บาท 
บุคคลทั่วไป ๔,๕๐๐ 
บาท 

๒ หลักสูตร: โปรแกรมภาษาไพธอน
สําหรับโลจสิติกส 
สวนงาน: คณะโลจิสติกส 

รหัสวิชา ๙๐๐๓๐๒๖๔ 
ชื่อวิชา นวัตกรรมและสมารทเทคโนโลย ี
ในงานโลจิสติกส (Innovative Smart 
Technology in Logistics)  
จํานวน ๓ หนวยกิต จากทั้งหมด ๓ หนวยกิต 
ตามเลมหลักสตูร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1. อธิบายโครงสรางของภาษาไพธอนได 
2. ใชงานภาษาไพธอนเพื่อจัดการระบบ

ฐานขอมูลรูปแบบเฉพาะในงานดาน 
โลจสิติกส 

3. นําความรูในบทเรยีนและการฝกปฏิบัติใน
กรณีศึกษา (Case study) ไปประยุกตกับ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 

4. ประยุกตการใชงานโปรแกรมภาษาไพธอน
รวมกับระบบฐานขอมูลอื่นเพื่อพัฒนา
ระบบงานดานโลจสิติกสได  

๔๕ ชั่วโมง 
ทฤษฎี ๔๕ ชม. 
ตารางเรียน: 
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๓๐ คน  
จํานวน 
๑ รุนตอ

ป 

นิสิตที่กําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
คณะโลจสิติกส 
มหาวิทยาลยับูรพา 
๑,๐๐๐ บาท 
นิสิตที่กําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
คณะอื่น มหาวิทยาลัย
บูรพา ๓,๐๐๐ บาท 
บุคคลทั่วไป ๔,๕๐๐ 
บาท 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะโลจิสติกส  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ Short course คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา  
 จํานวน ๒ หลักสูตร เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ Short course ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโลจิสติกส โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให 
  พิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมในการอบรมของนิสิตที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ใหเปนอัตราเดียวกัน 
 ๒. เห็นชอบ Short course โปรแกรมภาษาไพธอนสําหรับโลจิสติกส โดยคณะกรรมการ ฯ  
  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๒.๑ ขอ ๑.๙ พิจารณาทบทวนกลุมเปาหมายหลักทีป่ระสงครับเขาศึกษาใหชัดเจน  
  ๒.๒  ขอ ๒.๕ พิจารณาทบทวนโครงสรางหรือเนื้อหาของ Short course ใหมีความเหมาะสม 
    กับผูเรียน โดยอาจแยกเปนสองรายวิชาสําหรับกลุมผูเรียนที่มีพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร  
    และกลุมผูเรียนที่ไมมีพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร  
  ๒.๓  ขอ ๕ พิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมในการอบรมของนิสิตที่กําลังศึกษาใน 
    มหาวิทยาลัยบูรพาใหเปนอัตราเดียวกัน 
  ๒.๔ ขอ ๗ ปรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจนและใหสอดคลองกับ Short  
   course โดยพิจารณาจากความรูพื้นฐานที่จําเปนตองมีกอนการเขียนโปรแกรม 
   ดวยภาษาไพธอน 
 ๓. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๑ จาก ดร.ธีระพงษ ภูริปาณิก เปน  
ดร.พรเทพ นามกร เนื่องจาก ดร.ธีระพงษ ภูริปาณิก ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรและความมั่นคง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ดร.พรเทพ นามกร 
  ลําดับที่ ๒ อาจารยพงศธร แกวมณี 
  ลําดับที่ ๓ อาจารยปาริฉัตร ปองโลห 
  ลําดับที่ ๔ ดร.เอกลักษณ ณัถฤทธิ์ 
  ลําดับที่ ๕ ดร.นพวรรณ พึ่งพา 
  ลําดับที่ ๖ อาจารยศิกัญญา อยูเมือง 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารยชยาภรณ จตุรพรประสิทธิ์ 
  ลําดับที่ ๘ ดร.เมทินา อิสริยานนท 
  ลําดับที่ ๙ ดร.ธีระพงษ ภูริปาณิก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
 ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔  
 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น ฉบับป ๒๕๖๔  
  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๑ ดร.พรเทพ นามกร  
  เนื่องจากอาจารยจะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในสิ้นปงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะทําให 
  หลักสูตรมีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑในเดือนตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 แพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะแพทยศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และขอปรับลดจํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก ๗ คน เปน ๖ คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
   ลําดับที่ ๖ จาก ผูชวยศาสตราจารยยศศักดิ์ สกุลไชยกร เปน ผูชวยศาสตราจารย 
            กฤติน กิตติกรชัยชาญ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยยศศักดิ์ สกุลไชยกร  
            คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
            พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ลําดับที่ ๗ ตัด ผูชวยศาสตราจารยธนศักดิ์ ยะคําปอ ออก เนื่องจากคุณสมบัติ 
            ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยขอตัดอาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับที่ ๑๘ อาจารยจารุวรรณ กิตติวราวุฒิ ออก เนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยทวีลาภ ตัน๊สวัสดิ ์
  ลําดับที่ ๒ ผูชวยศาสตราจารยรมร แยมประทุม 
  ลําดับที่ ๓ รองศาสตราจารยสมชาย ยงศิริ 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารยกิตติ กรุงไกรเพชร 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารยศรสุภา ลิม้เจริญ 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารยกฤติน กิตติกรชัยชาญ 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารยมยุรี พิทักษศิลป 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารยเพ็ชรงาม ไชยวานิช 
  ลําดับที่ ๙ ผูชวยศาสตราจารยกิตติ อรุณจรัสธรรม 
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  ลําดับที่ ๑๐ ผูชวยศาสตราจารยพรอมพงศ อนุชิตชาญชัย 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารยสุริยา โปรงน้ําใจ 
  ลําดับที่ ๑๒ ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ธนาศุภกรกุล 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารยปองทิพย อุนประเสริฐ 
  ลําดับที่ ๑๔ ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธุ ศิริบริรักษ 
  ลําดับที่ ๑๕ ผูชวยศาสตราจารยรัชนีพร ชืน่สุวรรณ 
  ลําดับที่ ๑๖ ผูชวยศาสตราจารยอลิสรา วงศสุทธิเลิศ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  แพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ป) ฉบับป ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๔.๑ การขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

 ตามทีห่ลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับความเห็นชอบการปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากนั้นไดรับความเห็นชอบการปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตร จากเดิม ๕ คน เหลือ ๓ คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น แตเนื่องดวยปจจุบัน  



- ๑๗ - 
 
อาจารยชยานนทน ชูตานนท และอาจารยสุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา ไดสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่อาจารยประจํา  
โดยจะคงเหลืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ไดแก Mr. Federico  
D’Orazio ความทราบแลวนั้น 
 ในการนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการ 
ประจําวิทยาลัยนานาชาต ิจึงมีมติพิจารณาขอปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศิลปและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิม ๓ คน ขอปรับลดเปน ๑ คน ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป  
โดยมีนิสิตคงเหลือในหลักสูตรทั้งสิ้น ๖ คน ซึ่งสัดสวนจํานวนอาจารยประจําตอนิสิตเต็มเวลา เปนไปตามเกณฑ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และไมขัดตอประกาศคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ 
วงเงินที่จะพึงใชเพื่อคาใชจายดานบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ และจะปดหลักสูตรทันทีเมื่อนิสิตคนสุดทายสําเร็จ 
การศึกษา 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่คงอยู 
๑. อาจารยสุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา ตัดออก 
๒. อาจารยชยานนทน ชูตานนท ตัดออก 
๓. Mr. Federico D’Orazio ๑. Mr. Federico D’Orazio 

 
คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๘ - 
 
  ๔.๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
   โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

 ตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดรับความเห็นชอบการปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) และขอปรับลดจํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน ไดแก อาจารยพิชญา ชิโนดม  
อาจารยวิไลลักษณ คําลอย และ ดร.นนท สหายา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนั้นไดรับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน จากเดิม ดร.นนท สหายา เปน ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ  
ตามมติท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น แตเนื่องดวย 
ปจจุบัน อาจารยพิชญา ชิโนดม และอาจารยวิไลลักษณ คําลอย ไดสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่อาจารยประจํา  
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะคงเหลืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
๑ คน ไดแก ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ ความทราบแลวนั้น 
 ในการนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ จึงมีมติ 
พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มจํานวนอาจารยประจํา 
หลักสูตร จํานวน ๔ คน ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป  
 ทั้งนี้ ปจจุบันนิสิตคงเหลือในหลักสูตรทั้งสิ้น ๒๐ คน ซึ่งสัดสวนจํานวนอาจารยประจํา 
ตอนิสิตเต็มเวลา เปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และไมขัดตอ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๓/๒๕๕๖ เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการ 
กําหนดกรอบอัตรากําลังและวงเงินที่จะพึงใชเพื่อคาใชจายดานบุคลากร และจะปดหลักสูตรทันทีเมื่อนิสติ 
คนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

เดิม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่คงอยู 
๑. อาจารยพิชญา ชิโนดม ตัดออก 
๒. อาจารยวิไลลักษณ คําลอย ตัดออก 
๓. ดร.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ ๑. ดร.จีรศักดิ ์รัตนะวงษ (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 
 ๒. ดร.รชฏ จันทรนอย (อาจารยประจําหลักสูตร) 
 ๓. ดร.นุชจรีย พุกกะมาน (อาจารยประจําหลักสูตร) 
 ๔. ดร.กองกิดาการ สกุลศิลปกร (อาจารยประจําหลักสูตร) 
 ๕. ดร.มนตปรัตภ จรัสวัฒนานิจ (อาจารยประจําหลักสูตร) 

 
 



- ๑๙ - 
 

คณะกรรมการ/ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ตามหนังสือเวียนที ่อว ๘๑๒๒/ว๐๘๘๗ ลงวันที ่๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ ขอหารือเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศขอหารือเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากปจจุบันพบปญหานิสิตไมสามารถลงทะเบียน 
สอบภาษาอังกฤษไดตามชวงเวลาที่เหมาะสม และในชวงปสุดทายนิสิตตองออกฝกงานภาคสนาม  
ทําใหไมสามารถสอบภาษาอังกฤษไดตามระยะเวลาที่กําหนด จึงขอหารือในที่ประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง 
ในการดําเนินการจัดสอบดังกลาว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันภาษาจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดสอบภาษาอังกฤษรวมกับ 
 สํานักคอมพิวเตอร และปรับแกประกาศฯ ใหมีความยืดหยุน และใหเสนอเรื่องดังกลาว 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป 
 



- ๒๐ - 
 
 ๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


