
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ 
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ 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. ผูชวยศาสตราจารยวริษา กันบัวลา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ๔. เภสัชกรหญิง ดร.พุทธิพร คงแกว   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ๕. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพันธ    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพิชิตพร ผลเกิดดี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๗. อาจารยสมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. รองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๑๐. ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๑. รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 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. อาจารยเพ็ญจันทร ละอองมณ ี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๖. ดร.อุมาพร พลายระหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผูรักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๗. ดร.สิรินารี เงินเจริญ    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๘. ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช    กรรมการ 
  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่รอยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๐. อาจารยศุภฤทัย อิฐงาม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๒. รองศาสตราจารย ดร.ยศนันท วีระพล  กรรมการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๖. นางสาวอารยา ธนารักษ    ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผูลาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ ์ กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.ณกร อินทรพยุง  กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 ๖. นางสาวพรจันทร โพธินาค    ผูชวยเลขานุการ 
  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยรพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ ์   สถาบันภาษา 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา  คณะศึกษาศาสตร 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ วงศด ี  คณะสหเวชศาสตร 
 ๔. ดร.วิทูร ขาวสุข     คณะสหเวชศาสตร 
 ๕. ดร.ธนพรรณ เสียงแจม    คณะสหเวชศาสตร 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.กิตติพงศ บุญโลง  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๗. นางปทมา วรรัตน     กองบริหารการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

วาระที ่๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (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 มีนาคม 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  
โดยมหีลักสูตรทีอ่ยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอยูในสถานะสงไป สป.อว. แลว (S) (ขอมูลในระบบ  
CHECO ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
 สําหรับ สมอ.๐๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 
หลักสูตร ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว ขอใหสวนงานบันทกึขอมูลลงในระบบ  
CHECO ใหเรียบรอยและครบถวนภายในวันศุกรที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

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 
ลาสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยสวนงานจะตองกํากับและติดตามใหคณาจารยบันทึกขอมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ใหครบถวน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมลูมายังระบบ  
TQF ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ในการนี้ ขอใหสวนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลดังกลาว ใหเรียบรอย 
และครบถวนภายในวันศุกรที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พรอมทั้งใหแตละสวนงานชี้แจงเหตุผลของการที่ 
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หลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมผานเกณฑ หลังจากนั้นฝายวิชาการจะสรปุขอมูลคุณสมบัติของทุกหลักสูตรตามเกณฑฯ  
องคประกอบที่ ๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตอไป 
 โดยสวนงานที่มีหลักสูตรที่คุณสมบัติยังไมผานเกณฑ มีดังนี้ 

๑. คณะศึกษาศาสตร 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตร 
  การศึกษา และวิธีการแจงหลักสูตรการศึกษา 
 

 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมี 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ในการแตงตั้งหรือ 
มอบหมายผูตรวจสอบและการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเรียบรอยแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาในการ 
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดมีมติเห็นชอบใหเวียนแจงหลักการและแนวคิด 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจงหลักสูตรการศึกษาตอ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ในการนี้ฝายวิชาการจึงขอแจงหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจงหลักสูตรการศึกษา ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ หลักการในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา 
 

 ตามที่กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใชบังคับ 
ตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกฉบับที่เก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ทั้งนี้ ไมวา 
ในระดับใด สาขาใด หรือสาขาวิชาใด มีผลใหมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.๑) ที่ใชอยูในปจจุบัน 
ตองถูกนกเลิกไปดวย ทั้งนี้ในขอ ๘  กําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาอาจประกาศกําหนด 
ผลลัพธการเรียนรูดานอื่นเพิ่มเติมหรือกําหนดรายละเอียดผลลัพธการเรียนรูเพิ่มขึ้นตามความจําเปนทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพของแตละสาขาหรือสาขาวิชา โดยประกาศเปนมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจงวา 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ไดมีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธิการ รายละเอียด และแนวทางในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือ 
สาขาวิชา ดังนี้ 
 ๑. ตองเปนการดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือดําเนินการโดยความรวมมือ 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ โดยใหตระหนักถึงหลักเสรีภาพทางวิชาการ 
ตามมาตรา ๑๕ และ มาตรา ๑๖ แหงพระราชาบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ตองรับฟงความเห็นของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงที่จัดการเรียนการสอนในสาขาหรือ 
สาขาวิชาที่จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา รวมถึงรับฟงความเห็นของผูเรียน คณาจารย และ 
ผูใชบัณฑิต อยางกวางขวาง 
 ๓. รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ใหกําหนดเฉพาะผลลัพธ 
การเรียนรูเทานั้น 
 ๔. เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดมาตรฐาน 
คุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาและใหมีผลบังคับใช ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาโดยความ 
รวมมือกับองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาโดยกําหนด 
รายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากผลลัพธการเรียนรู คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะ 
พิจารณา และประกาศกําหนดเฉพาะรายละเอียดผลลัพธการเรียนรูเทานั้น 
 ในการนี้ฝายวิชาการจึงขอแจงหลักการในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือ 
สาขาวิชา ตามทีส่ํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด  
 

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 
ภาคตะวันออก กองบริหารการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการผลักดันการสรางรายวิชา MOOC ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 



- ๗ - 
 

 ๑. จากการติดตามและสนับสนุนการดําเนินการผลิตรายวิชา สรุปรายวิชา BUU  
MOOC ที่ไดแจงเสนอขอผลิตรายวิชา ดังนี้ 
 

ลําดับ สวนงาน 
การดําเนินการ 

เสนอผลิตรายวิชา ไดรับการเผยแพร 
๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว ๑ - 
๒ คณะพยาบาลศาสตร ๑ 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 ๕ 
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 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 ๒๓ 
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 ๒. กองบริหารการศึกษาดําเนินการผลิตรายวิชา BUU MOOC ใหกับรายวิชาที่ผาน 
การอบรมจากโครงการฯ ขณะนี้อยูระหวางผลิตรายวิชา การดูแลเด็กปฐมวัย คณะแพทยศาสตร โดยม ี
กําหนดการในการถายคลิปวีดิทัศน ดังนี้ 
 

หัวขอ อาจารย วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ถายทํา 
แนะนํารายวิชา วัตถุประสงครายวิชา และ
เกณฑการวัดผล 

อ.ปริชญา ๒๑/๒/๒๕๖๖ ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 

บทท่ี ๑: การดูแลเด็กปฐมวัยเบื้องตน อ.รมร ๒๑/๒/๒๕๖๖ ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 
บทท่ี ๒: การสงเสริมสุขภาพเพื่อโภชนาการที่ดี
และการเจริญเติบโตสมวัย 

    

๒.๑ การเจริญเติบโตที่เหมาะสมในเด็กปฐมวัย อ.กฤชฐา ๒๒/๒/๒๕๖๖ ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ภปร.ชั้น ๗ 

๒.๒ การใหนมในทารกแรกเกิด อ.ศุภมาศ ๓๐/๑/๒๕๖๖ ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 
๒.๓ อาหารตามวัยสาํหรับเด็กปฐมวัย อ.วิภาว ี ๒/๒/๒๕๖๖ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

บทท่ี ๓: การดูแลสุขอนามัย 
    

๓.๑ การดูแลสุขภาพผิว อ.ปริชญา ๑๓/๒/๒๕๖๖ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ภปร ชั้น ๗ 
๓.๒ การทําความสะอาดอวัยวะเพศ อ.เพ็ญวด ี ๓๑/๑/๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 
บทท่ี ๔: การดูแลเมื่อเด็กเจ็บปวย 

    

๔.๑ การดูแลเมื่อลูกมีไข อ.จักรพันธ ๑๓/๒/๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. อาคารสมเด็จ
พระเทพฯ  
คณะแพทยศาสตร 

๔.๒ การใหวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดตอ อ.นลิน ี ๑๔/๒/๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 
๔.๓ การลางจมูกในเด็ก อ.เบญจารัตน ๓/๒/๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 
บทท่ี ๕: การปองกันอุบัติเหตุภายในบาน 

    

๕.๑ การปองกันอุบัติเหตภุายในบาน อ.ธนีพร ๑๕/๒/๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
 

๕.๒ ภาวะจมน้าํและการปฐมพยาบาลเบื้องตน อ.วราวุฒิ ๑๗/๒/๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 
บทท่ี ๖: ปญหาการเลี้ยงดูท่ีพบบอย 

    

๖.๑ ปญหาลูกกินยาก อ.กีรต ิ ๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภปร ช้ัน ๗ 

 
 ๓. กองบริหารการศึกษาปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับเสนอขอผลิตรายวิชา สวนงาน/อาจารย  
ที่สนใจเสนอผลิตรายวิชาสามารถเขาไปดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี http://service.buu.ac.th/index.php/buu- 
mooc-forms/ หรือสอบถามขอมูลได คุณบุรินทร เหลาศรี โทรศัพทภายใน ๒๗๑๐ 
 ๔. กองบริหารการศึกษาจะดําเนินการจัดโครงการ “พัฒนารายวิชาเรียนลวงหนาออนไลน 
เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต” โดยมี ศ.ดร.จินตวีร คลายสังข เปนวิทยากร ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
คณาจารยที่สนใจเขารวมโครงการสามารถติดตามขอมูลและสมัครไดท่ีเว็บไซตกองบริหารการศึกษา  
โดยกองบริหารการศึกษาจะเปดรับสมัครเขารวมโครงการในระหวางวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี ้
 ๕. กองบริหารการศึกษาไดเปดใหบริการหองผลิตสื่อ ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
ชั้น ๗ หอง ๗๐๖ สามารถใหบริการจัดทําและผลิตสื่อการเรียนการสอน BUU MOOC สวนงานที่ประสงคเขา 
ใชบริการสามารถประสานงานมายังกองบริหารการศึกษา โดยสามารถใหบริการไดดังนี้ 
  ๕.๑ บริการถายทําภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกภาพวีดิทัศน 
  ๕.๒ บริการถายทอดสด ประชุมออนไลนสวนบุคคล หรือทีม ๒-๓ คน 
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  ๕.๓ บริการอุปกรณในการตัดตอวีดิทัศน 
  ๕.๔ บริการจัดรายการถายทอดสด เชน การสัมภาษณ Podcast, Zoom meeting 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ การขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิต 
 

 ตามหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๒๐๗๑๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือแจงแนวปฏิบัต ิ
การขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๘ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว เห็นวาเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจาก 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงมีมตเิห็นชอบในหลักการใหขยายเวลา 
การศึกษาใหกับนิสิตไดอีก ๑ ปการศึกษา โดยไมตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา นั้น 
 ในการนี้ ฝายวิชาการจึงขอแจงใหทราบวา ในปการศึกษา ๒๕๖๖ การขยายเวลา 
การศึกษาของนิสิตจะไมสามารถใชเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ได และในการขอขยายเวลาการศึกษาตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา  
ดังนั้น จึงขอใหสวนงานสํารวจนิสิตที่จําเปนตองขยายเวลาการศึกษาและดําเนินการเสนอขอขยายเวลา 
การศึกษาลวงหนาตามกระบวนการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การบริหารวิชาการ 
 ๓.๑.๑ แผนการจัดทดสอบความรู และทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดพิจารณาเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที ่๐๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการ 
สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุม ฯ มีมตมิอบสถาบันภาษาจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดสอบ 
ภาษาอังกฤษรวมกับสํานักคอมพิวเตอร และปรับแกประกาศฯ ใหมีความยืดหยุน และใหเสนอเรื่องดังกลาว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป นั้น ในการนี้ สถาบันภาษาจึงขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณา  
โดยมีสาระดังนี้ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหมีการทดสอบเพ่ือวัดความรูและ 
ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ และชั้นปสุดทาย สถาบันภาษาจึงจัดทําแผนการจัด 
ทดสอบความรู และทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สอดคลองกับปฏิทินการศึกษา  
ในวันจันทร - วันศุกร วันละ ๔ รอบ ดังนี้ 
 

รอบ เวลา 
๑ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๒ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
๓ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
๔ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

 โดยสามารถลงทะเบียนเขารับการทดสอบได ๒ ทาง ดังนี้ 
 ๑. นิสิตสามารถลงทะเบียนเขาทดสอบความรู และทักษะภาษาอังกฤษ ทางระบบ  
exitexam.buu.ac.th เพื่อเลือกวันและเวลาที่เขาทดสอบตามที่สถาบันภาษาเปดใหลงทะเบียน 
 ๒. คณะ หรืออาจารยที่ปรึกษา หรือประธานเอก หรือประธานชั้นป รวบรวมรายชื่อนิสิต 
และประสานสถาบันภาษา เพื่อจองวันและเวลาสอบ 
 ทั้งนี้ สถาบันภาษาไดดําเนินการจัดการประชุมเตรียมการจัดทดสอบความรูภาษาอังกฤษ  
(BUU-CET U) โดยเชิญรองคณบดีฝายวิชาการ อาจารยที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษา หรือ เจาหนาที่ที่เก่ียวของ  
และประธานชั้นปของนิสิต รวมรับฟงแผนการจัดทดสอบ BUU-CET U ใหแกนิสิต ในสวนของปฏิทินการจัด 
ทดสอบ การลงทะเบียนสอบ ระเบียบปฏิบัติการเขาสอบ และการชําระคาปรับ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ 
ประชาสัมพันธไปยังนิสิตทราบ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแผนการจัดทดสอบความรู และทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ  
ระดับปริญญาตรี 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแผนการจัดทดสอบความรู และทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  
  ทีส่อดคลองกับปฏิทินการศึกษา ในวันจันทร - วันศุกร วันละ ๔ รอบ ตามที่สถาบันภาษาเสนอ 
  ทั้งนี้ หากหลักสูตรหรือสวนงานใดมีความประสงคใหสถาบันภาษาจัดเปนกรณีพิเศษ  
  ขอใหประสานไปยังสถาบันภาษาเพื่อจัดสอบตอไป 
 ๒. ใหสถาบันภาษารวมกับสํานักคอมพิวเตอรปรับปรุงระบบในการลงทะเบียนเขาทดสอบ 
  ความรู และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนิสิตที่ตองการทดสอบความรู และ 
  ทักษะภาษาอังกฤษ กอนชั้นปสุดทาย โดยกําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
  มาแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 ๓. ใหปรับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
  ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีความยืดหยุน 
 ๔. คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหมีการกําหนดเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อ 
  สําเร็จการศึกษาของนิสิต และสามารถใชผลสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบมาตรฐานอืน่ ๆ  
  เชน TOEFL, IEL TS หรือ CU-TEP มาเทียบเพื่อสําเร็จการศึกษาได 
 ๕. หากมีความคืบหนาขอใหรายงานในที่ประชุมฯ ในครั้งถัดไป 
 
วาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรระยะสั้น 

๔.๑.๑ Short course คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 จํานวน ๒ หลักสูตร เพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)  
 ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เสนอ Short course เพื่อสะสม 
ในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้  
  ๑. Short course การวิเคราะหอัญมณีเบื้องตน 
  ๒. Short course การวิเคราะหอัญมณีข้ันสูง 
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หลักสูตรระยะสั้นคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตนทบุร ีจํานวน ๒ หลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 
รายละเอียดการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม 
การอบรม 

๑ หลักสูตร: การวิเคราะหอญัมณี
เบื้องตน (Basic Gems 
Identification) 
สวนงาน: คณะอัญมณ ี

รหัสวิชา ๑๕๑๑๐๑๖๔ 
ชื่อวิชา อัญมณีวิทยาเบื้องตน  
จํานวน ๑ หนวยกิต จากทั้งหมด  
๓ หนวยกิต ตามเลมหลักสตูร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดบั  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิอัญมณี
และเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ระบุชนิดของอัญมณีชนิดตาง ๆ อัญมณีทีม่ี
ความสําคญัทางการคา อัญมณสีังเคราะห
และอัญมณีเลียนแบบ อญัมณีอินทรีย
และอัญมณีประดับ คาํศัพทที่เกี่ยวของ
กับอัญมณีที่พบในตลาดพลอยไดอยาง
ถูกตอง 

๒. อธิบายกระบวนการเบื้องตนในการ
วิเคราะหอญัมณี ดวยเครือ่งมือขั้นพื้นฐาน
ไดอยางถูกตอง 

๓. เลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหอัญมณ ี
ขั้นพ้ืนฐานท่ีสัมพันธกับอัญมณีชนิดตาง ๆ 
ไดอยางถูกตอง 

๔. จําแนกอัญมณีที่มีความสําคญัทางการคา
บางชนิด ประกอบดวย ทับทิม ไพลิน 
บุษราคัม เขียวสอง แซฟไฟร สปเนล มรกต 
โกเมน ดวยเครื่องมือขัน้พื้นฐานไดอยาง
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
  

๑๘ ชั่วโมง 
 
ตารางเรียน: 
วันพุธถึงวันศุกร  
สัปดาหแรกของเดือน
เมษายน, พฤษภาคม, 
ตุลาคม และพฤศจิกายน 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๓๐ คน 
จํานวน 
๔ รุนตอ

ป 

๖,๐๐๐ บาท 
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ลําดับ 
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/ 

ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบ 
รายละเอียดการเก็บสะสมหนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  
(Learning Outcome) 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

จํานวน
ผูเรียน 

คาธรรมเนียม 
การอบรม 

๒ หลักสูตร: การวิเคราะหอญัมณีขั้นสูง 
(Advanced Gems Identification) 
สวนงาน: คณะอัญมณ ี

รหัสวิชา ๑๕๓๓๐๑๖๔ 
ชื่อวิชา การวิเคราะหอญัมณีดวยเครื่องมือ 
ขั้นสูง  
จํานวน ๑ หนวยกิต จากทั้งหมด  
๓ หนวยกิต ตามเลมหลักสตูร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดบั  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. อธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห
ชนิดของอัญมณี อัญมณีที่ผานการปรับปรุง
คุณภาพ อัญมณเีลียนแบบ  
อัญมณสีังเคราะห และการระบุแหลงที่มา
ทางภูมิศาสตรของอัญมณี ดวยเครื่องมือ
ขั้นสูงไดอยางถูกตอง 

๒. อธิบายกระบวนการวเิคราะหชนิดของ 
อัญมณี อัญมณีทีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
อัญมณเีลียนแบบ อัญมณีสังเคราะห และ
การระบุแหลงที่มาทางภมูิศาสตรของ 
อัญมณี ไดอยางถูกตอง 

๓. เลือกใชเครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะห 
ชนิดของอัญมณี อัญมณีที่ผานการปรับปรุง
คุณภาพ อัญมณเีลียนแบบ  
อัญมณสีังเคราะห และการระบุแหลงที่มา
ทางภูมิศาสตรของอัญมณี ไดอยางถูกตอง 

๔. ประยุกตใชเครื่องอินฟาเรด  
สเปกโทรมิเตอร เครื่องยูว-ีวิสิเบิล  
สเปโทรโฟรโตมเิตอร และเครื่อง 
รามานสเปกโทรมิเตอร ในการวิเคราะห
ชนิดของอัญมณี อัญมณีเลียนแบบ และ 
อัญมณีทีผ่านการปรับปรุงคณุภาพดวย
ความรอน ไดอยางถูกตอง 

๑๘ ชั่วโมง 
 
ตารางเรียน: 
วันพุธถึงวนัศุกร  
สัปดาหทีส่องของเดือน 
พฤษภาคม, และ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๒๐ คน 
จํานวน 
๒ รุนตอ

ป 

๖,๐๐๐ บาท 

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



 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ Short course คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน ๒ หลักสูตรเพื่อสะสมในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)  
 ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ Short course การวิเคราะหอัญมณีเบื้องตน โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะ 
  ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอ ๒.๓ ใหปรับผลลัพธการเรียนรูของ Short course (Learning Outcome) ขอ ๔  
    เปน ขอ ๓ 
  ๑.๒  ขอ ๒.๕ โครงสรางหรือเนื้อหาของ Short Course ใหตรวจสอบความถูกตอง 
    ในการพิมพขอมูลในขอ ๘ 
  ๑.๓  ขอ ๒.๖ ใหทบทวนการประเมินผลตลอด Short Course ควรระบุเปน ตัดเกรด 
    อิงเกณฑ 
  ๑.๔  ขอ ๔  ปรับการเขียนแผนระยะเวลาในการอบรมใหชัดเจน 
 ๒. เห็นชอบ Short course การวิเคราะหอัญมณีขั้นสูง โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะ 
  ดังนี้ 
  ๒.๑  ขอ ๒.๖ ใหทบทวนการประเมินผลตลอด Short Course ควรระบุเปน ตัดเกรด 
    อิงเกณฑ 
  ๒.๒  ขอ ๔  ปรับการเขียนแผนระยะเวลาในการอบรมใหชัดเจน 
 ๓. ที่ประชุมใหการรับรองมตินี้ และขอใหสวนงานปรับแกตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย  
  พรอมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ตามมติดังกลาว ทั้งนี้สามารถ 
  ดาวนโหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก (check list) ไดที่ http://service.buu.ac.th  
  กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๑๕ - 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

๔.๒.๑ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ศึกษา (ตอเนื่อง) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตรเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ตอเนื่อง) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  
๒.๒ วชิาเฉพาะสาขาเลือก วิชาดานเทคโนโลยีการผลิต และวิชาดานเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือก และเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูที่ทันสมัยทางดานเลเซอรใหผูเรียน  
จํานวน ๑ วิชา ไดแก  
  ๔๓๗๔๗๖๖๔ เลเซอรงานอุตสาหกรรม    ๓(๑-๔-๔) 
          Industrial Laser 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ตอเนื่อง) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ศึกษา (ตอเนื่อง) ฉบับป ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) ๙๕๑๑๒๖๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 1 
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   ๒) ๙๕๑๑๒๗๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 2 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาทักษะทางสังคม และการเปน 
ผูประกอบการ สําหรับนิสิตนําไปประยุกตใชใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และเสริมสรางสมรรถนะการทํางาน 
ในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต โดยเพิ่ม 
รายวิชาดังนี้ 
   รายวิชาทักษะทางสังคม จํานวน ๒ รายวิชา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๑๖๔ คายผูนําระดับสากล ๑       ๒(๐-๔-๒) 
           Global Leadership Camp I 
   ๒) ๙๕๑๑๗๒๖๔ คายผูนําระดับสากล ๒       ๑(๐-๒-๑) 
           Global Leadership Camp II 
   รายวิชาการเปนผูประกอบการ จํานวน ๓ รายวชิา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๓๖๔ คายผูประกอบการ        ๑(๐-๒-๑) 
           Entrepreneurship Camp 
   ๒) ๙๕๑๑๗๔๖๔ การบริการชุมชนสังคม       ๒(๑-๒-๓) 
           Social Community Service 
   ๓) ๙๕๑๑๗๕๖๔ นวัตกรเพื่อสังคม        ๓(๓-๐-๖) 
           Social Innovator 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ 
  ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบหลัก  
  ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  
  และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐ ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔  
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  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะ 
  การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๓ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 และโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) ๙๕๑๑๒๖๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 1 
   ๒) ๙๕๑๑๒๗๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 2 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาทักษะทางสังคม และการเปน 
ผูประกอบการ สําหรับนิสิตนําไปประยุกตใชใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และเสริมสรางสมรรถนะการทํางาน 
ในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต โดยเพิ่ม 
รายวิชาดังนี้ 
   รายวิชาทักษะทางสังคม จํานวน ๒ รายวิชา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๑๖๔ คายผูนําระดับสากล ๑       ๒(๐-๔-๒) 
           Global Leadership Camp I 
   ๒) ๙๕๑๑๗๒๖๔ คายผูนําระดับสากล ๒       ๑(๐-๒-๑) 
           Global Leadership Camp II 
   รายวิชาการเปนผูประกอบการ จํานวน ๓ รายวชิา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๓๖๔ คายผูประกอบการ        ๑(๐-๒-๑) 
           Entrepreneurship Camp 
   ๒) ๙๕๑๑๗๔๖๔ การบริการชุมชนสังคม       ๒(๑-๒-๓) 
           Social Community Service 
   ๓) ๙๕๑๑๗๕๖๔ นวัตกรเพื่อสังคม        ๓(๓-๐-๖) 
           Social Innovator 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 



- ๑๘ - 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
  และโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบแผนที่แสดง 
  การกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบหลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน  
  ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐  
  ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๔ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ  
 การทองเที่ยวและไมซ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) ๙๕๑๑๒๖๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 1 
   ๒) ๙๕๑๑๒๗๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 2 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาทักษะทางสังคม และการเปน 
ผูประกอบการ สําหรับนิสิตนําไปประยุกตใชใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และเสริมสรางสมรรถนะการทํางาน 
ในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต โดยเพิ่ม 
รายวิชาดังนี้ 
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   รายวิชาทักษะทางสังคม จํานวน ๒ รายวิชา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๑๖๔ คายผูนําระดับสากล ๑       ๒(๐-๔-๒) 
           Global Leadership Camp I 
   ๒) ๙๕๑๑๗๒๖๔ คายผูนําระดับสากล ๒       ๑(๐-๒-๑) 
           Global Leadership Camp II 
   รายวิชาการเปนผูประกอบการ จํานวน ๓ รายวชิา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๓๖๔ คายผูประกอบการ        ๑(๐-๒-๑) 
           Entrepreneurship Camp 
   ๒) ๙๕๑๑๗๔๖๔ การบริการชุมชนสังคม       ๒(๑-๒-๓) 
           Social Community Service 
   ๓) ๙๕๑๑๗๕๖๔ นวัตกรเพื่อสังคม        ๓(๓-๐-๖) 
           Social Innovator 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสตูรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการการบริการ การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ  
  การทองเที่ยวและไมซ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบแผนที่แสดง 
  การกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบหลัก ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน  
  ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐  
  ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๒๐ - 
 

๔.๒.๕ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 แบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) ๙๕๑๑๒๖๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 1 
   ๒) ๙๕๑๑๒๗๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 2 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคม และการเปน 
ผูประกอบการ สําหรับนิสิตนําไปประยุกตใชใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และเสริมสรางสมรรถนะการทํางาน 
ในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต โดยเพิ่ม 
รายวิชาดังนี้ 
   รายวิชาทักษะทางสังคม จํานวน ๒ รายวิชา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๑๖๔ คายผูนําระดับสากล ๑       ๒(๐-๔-๒) 
           Global Leadership Camp I 
   ๒) ๙๕๑๑๗๒๖๔ คายผูนําระดับสากล ๒       ๑(๐-๒-๑) 
           Global Leadership Camp II 
   รายวิชาการเปนผูประกอบการ จํานวน ๓ รายวชิา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๓๖๔ คายผูประกอบการ        ๑(๐-๒-๑) 
           Entrepreneurship Camp 
   ๒) ๙๕๑๑๗๔๖๔ การบริการชุมชนสังคม       ๒(๑-๒-๓) 
           Social Community Service 
   ๓) ๙๕๑๑๗๕๖๔ นวัตกรเพื่อสังคม        ๓(๓-๐-๖) 
           Social Innovator 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 



- ๒๑ - 
 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการสุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลยันานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
  แบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบ 
  ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบหลัก  
  ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  
  และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐ ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔  
  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะ 
  การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๒.๖ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยและ 
 การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยนานาชาตเิสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) ๙๕๑๑๒๖๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๑      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 1 
   ๒) ๙๕๑๑๒๗๖๔ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ๒      ๓(๓-๐-๖) 
           Spanish Communication for Everyday Use 2 
  ๒. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทักษะทางสังคม และการเปน 
ผูประกอบการ สําหรับนิสิตนําไปประยุกตใชใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และเสริมสรางสมรรถนะการทํางาน 
ในอนาคต และเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการเทียบโอนหนวยกิต โดยเพิ่ม 
รายวิชาดังนี้ 
   รายวิชาทักษะทางสังคม จํานวน ๒ รายวิชา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๑๖๔ คายผูนําระดับสากล ๑       ๒(๐-๔-๒) 
           Global Leadership Camp I 
   ๒) ๙๕๑๑๗๒๖๔ คายผูนําระดับสากล ๒       ๑(๐-๒-๑) 
           Global Leadership Camp II 
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   รายวิชาการเปนผูประกอบการ จํานวน ๓ รายวชิา 
   ๑) ๙๕๑๑๗๓๖๔ คายผูประกอบการ        ๑(๐-๒-๑) 
           Entrepreneurship Camp 
   ๒) ๙๕๑๑๗๔๖๔ การบริการชุมชนสังคม       ๒(๑-๒-๓) 
           Social Community Service 
   ๓) ๙๕๑๑๗๕๖๔ นวัตกรเพื่อสังคม        ๓(๓-๐-๖) 
           Social Innovator 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาต ิ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยและ 
  การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบ 
  ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ทุกรายวิชาใหมีความรับผิดชอบหลัก  
  ⬤ โดยใหครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู ๓ ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  
  และดานทักษะทางปญญา และอีกรอยละ ๕๐ ของรายวิชาทั้งหมดใหมีดานที่ ๔  
  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานที่ ๕ ดานทักษะ 
  การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
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 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอตัด 
อาจารยประจําหลักสูตรในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑๓ ตัด อาจารยภาสิรี ยงศิร ิออก เนื่องจาก อาจารยภาสิรี ยงศิร ิ 
   ขาดผลงานทางวิชาการซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดทําวิจัยเพื่อนําเสนอ 
   ผลงานทางวิชาการ 
  ลําดับที่ ๑๔ ตัด อาจารยกรรณิการ วรรณทวี ออก เนื่องจาก อาจารยกรรณิการ  
   วรรณทวี หมดสัญญาจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 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 
  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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงอาทิตย บูชาอินทร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ฉบับป ๒๕๖๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ ๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.พรพรรณ ศรีโสภา เปน ผูชวยศาสตราจารยภาคินี เดชชัยยศ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  
ศรโีสภา ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ 
สุขภาพจิต ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในลําดับดังนี้ 
  ลําดับที่ ๙ รองศาสตราจารย ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย 
  ลําดับที่ ๑๐ รองศาสตราจารย ดร.พิชามญชุ อินทะพุฒ 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณหจุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 
  ลําดับที่ ๑๒ ดร.พรพรรณ สุดใจ 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล 
  ลําดับที่ ๑๔ รองศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนจรณะ 
  ลําดับที่ ๑๖ รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร 
  ลําดับที่ ๑๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา พิพัฒนวณิชชา 
  ลําดับที่ ๑๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูลเมตต 
  ลําดับที่ ๑๙ ดร.วะนิดา นอยมนตรี 
  ลําดับที่ ๒๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา พิบูลย 
  ลําดับที่ ๒๑ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ 
  ลําดับที่ ๒๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารี กงัใจ 
  ลําดับที่ ๒๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน มวงคุม 
  ลําดับที่ ๒๔ ดร.ปณิชา พลพินิจ 
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  ลําดับที่ ๒๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา วิเสโส 
  ลําดับที่ ๒๖ รองศาสตราจารย ดร.พรนภา หอมสินธุ 
  ลําดับที่ ๒๗ รองศาสตราจารย ดร.รุงรัตน ศรีสุริยเวศน 
  ลําดับที่ ๒๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร พูลทวี 
  ลําดับที่ ๒๙ อาจารยตระกูลวงศ ฦาชา 
  ทั้งนี้ไดปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามลําดับดังนี้  
  ลําดับที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารยภาคินี เดชชัยยศ 
  ลําดับที่ ๒ รองศาสตราจารย ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 
  ลําดับที่ ๓ ผูชวยศาสตราจารยดารัสนี โพธารส 
  ลําดับที่ ๔ ผูชวยศาสตราจารยวณิตา ขวัญสําราญ 
  ลําดับที่ ๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา เชื้อหอม 
  ลําดับที่ ๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ 
  ลําดับที่ ๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส 
  ลําดับที่ ๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนนัท ชีวานนท 
  ลําดับที่ ๙ รองศาสตราจารย ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย 
  ลําดับที่ ๑๐ รองศาสตราจารย ดร.พิชามญชุ อินทะพุฒ 
  ลําดับที่ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณหจุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 
  ลําดับที่ ๑๒ ดร.พรพรรณ สุดใจ 
  ลําดับที่ ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล 
  ลําดับที่ ๑๔ รองศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ 
  ลําดับที่ ๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัทยา รัตนจรณะ 
  ลําดับที่ ๑๖ รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร 
  ลําดับที่ ๑๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา พิพัฒนวณิชชา 
  ลําดับที่ ๑๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูลเมตต 
  ลําดับที่ ๑๙ ดร.วะนิดา นอยมนตรี 
  ลําดับที่ ๒๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา พิบูลย 
  ลําดับที่ ๒๑ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ 
  ลําดับที่ ๒๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารี กงัใจ 
  ลําดับที่ ๒๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน มวงคุม 
  ลําดับที่ ๒๔ ดร.ปณิชา พลพินิจ 
  ลําดับที่ ๒๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา วิเสโส 
  ลําดับที่ ๒๖ รองศาสตราจารย ดร.พรนภา หอมสินธุ 
  ลําดับที่ ๒๗ รองศาสตราจารย ดร.รุงรัตน ศรีสุริยเวศน 
  ลําดับที่ ๒๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร พูลทวี 
  ลําดับที่ ๒๙ อาจารยตระกูลวงศ ฦาชา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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     หลักสูตรนี้ใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑโดยมีผลงานในรอบ ๕ ป ครบตามเกณฑ 
 

คณะกรรมการ/ ผูพิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับป ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกต เนื่องจากเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจารยผูรับผิดชอบ 
  หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรควรมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
  เพื่อสะทอนศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน  
  ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๔ และลําดับที่ ๕ ยังไมมีผลงานทางวิชาการ 
  ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
 ๓. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๔.๑ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
   คณะสหเวชศาสตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   ชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

 ดวยแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ได 
กําหนดพันธกิจหลัก ๓ ดาน คือดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ดานการพัฒนาชุมชน  
และดานบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อมุงสูความยั่งยืน โดยในดานการวิจัยและบริการ 
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพามีเปาหมายที่จะยกระดับความสามารถทางวิชาการและการวิจัย การสรางผลงาน 
ตีพิมพที่ไดรับการอางองิสูง (Citations) โดยมีเปาหมายเพื่อเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ที่ดีที่สุด ๑ ใน ๑๐ ลําดับแรกของไทย และอยูใน ๓๐๐ ลําดับแรกของเอเชีย อนึ่ง การบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  
มหาวิทยาลัยจะตองผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง นอกจาก 
บุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยแลว หลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาถือเปนฟนเฟองที่สําคัญยิ่งในระบบวิจัย  
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ที่ทําหนาที่ผลิตผลงานวิจัยและขับเคลื่อนระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะกําลังคน 
พรอมกับการยกระดับคุณภาพงานวิจัยใหมีคุณภาพสูงและอยูในระดับสากลผานระบบบัณฑิตศึกษา จึงถือเปน 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง อนึ่ง จากการวิเคราะหสถานการณจํานวนนิสิตใหม พบวา 
จํานวนการรับนิสิตใหมป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีแนวโนมลดลงอยาง 
ตอเนือ่ง ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนาบัณฑิตและงานวิจัย การคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพสูงใหมี 
โอกาสศึกษาในระดับโทพรอมกับทํางานวิจัยในลักษณะการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
จึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มกําลังคนดานการวิจัยระดับสูงใหกบัมหาวิทยาลัยและประเทศไทย 
 คณะสหเวชศาสตร เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ 
บัณฑิตศึกษาออกสูตลาดแรงงาน และเปนคณะอันดับตน ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ผลิตผลงานวิจัยทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติใหกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง คณะสหเวชศาสตร จึงมีความพรอมในการดําเนินการ 
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยใชหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปริญญาโท  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ แผน ก แบบ ก๒  
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรมีเนื้อหาที่ใกลเคียงกัน โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเสริมศักยภาพดานการวิจัยของ 
นิสิตในโครงการใหสามารถคิดและพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพในระดับสากล อันจะชวยนําพาคณะฯ และ 
มหาวิทยาลัยบูรพาใหบรรลุเปาหมายดานการวิจัยตามยทุธศาสตรที่ไดวางไว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
 คณะสหเวชศาสตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
  คณะสหเวชศาสตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  ชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔.๒ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
   วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 ดวยแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ได 
กําหนดพันธกิจหลัก ๓ ดาน คือดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัยและบริการวิชาการ และดานการพัฒนา 
ชุมชน โดยในดานการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพามีเปาหมายที่จะยกระดับความสามารถทาง 
วิชาการและการวิจัย การสรางผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิงสูง (Citations) โดยมีเปาหมายเพ่ือเปน 
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ๑ ใน ๑๐ ลําดับแรกของไทย และอยูใน ๓๐๐ ลําดับแรก 
ของเอเชีย อนึ่งการบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยจําเปนตองผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรตีพิมพใน 
วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง นอกจากบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยแลว หลักสูตรและนิสิตระดับ 
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บัณฑิตศึกษาเปนฟนเฟองที่สําคัญยิ่งในระบบการวิจัย รวมผลิตผลงานวิจัยและขับเคลื่อนระบบวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนในระดับสากล พรอมกับยกระดับคณุภาพงานวิจัย 
ในระดับสากลผานระบบบัณฑิตศึกษาถือเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปนเพื่อพัฒนาบัณฑิตและงานวิจัย  
ดวยการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพใหมีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโทพรอมกับทํางานวิจัย 
ในลักษณะการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มกําลังคน 
ดานการวิจัยระดับสูงใหกับมหาวิทยาลัยและประเทศ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ 
บัณฑิตศึกษาออกสูตลาดแรงงาน และเปนคณะอันดับตน ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผลิตผลงานวิจัยทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติใหกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร จึงมีความพรอมในการ 
ดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เครื่องกล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ควบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม. เครื่องกล)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ แผน ก แบบ ก๒ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีทั้งแผนการศึกษา 
แบบปกตแิละแผนการศึกษาแบบสหกิจ ทั้งนีโ้ครงการนี้นอกจากจะชวยพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตท่ีจบ 
การศึกษา ยังเปนเครื่องมือผลักดันการผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลของคณะวิศวกรรมศาสตร และนําพา 
มหาวิทยาลัยบูรพาบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว 
 โดยหลักการแลวโครงการนี้จะพัฒนาใหนิสิตเมื่อจบวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ใหเปนทั้งนักวิจัยทางดานวิชาการและนักวิจัยอุตสาหกรรม โดยมุงเนนใหนิสิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจาก 
แผนการศึกษาแบบปกตใิหเปนนักวิจัยทางดานวิชาการ ขณะท่ีนิสิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากแผนการศึกษา 
แบบสหกิจมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหเปนนักวิจัยทางดานอุตสาหกรรม โดยนําโจทยทางดานอุตสาหกรรมที่ไดจาก 
การออกไปฝกงานที่บริษัทในแผนสหกิจทําใหมีการนํางานวิจัยทางดานอุตสาหกรรมในการทําเปนโครงงาน 
ในระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและตอยอดไปเปนวิทยานิพนธในระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตตอไป  
เพื่อเปนการพัฒนานิสิตในโครงการไมเพียงแคทําวิจัยดานวิชาการแตสามารถทํางานวจิัยประยุกตทางดาน 
อุตสาหกรรมดวย 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
  วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒. ทีป่ระชุมใหการรับรองมตินี้ เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 



- ๒๙ - 
 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ 
 

 ฝายเลขานุการ ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรปูแบบการประชุม 
เปนการประชุมออนไลนผาน Google Hangouts Meet ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ฯ จะจัดสง Link สําหรับ 
เขารวมประชุมออนไลนดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารวิชาการตอไป 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

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

    (รองศาสตราจารยสุชาดา  พงศกิตติวิบูลย)                         (รองศาสตราจารยสมถวิล  จริตควร) 
    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ผูตรวจรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


