
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.วิโรจน ์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. อาจารย์ภานุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๓๐. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. ผศ.ดร.วิทวัส   แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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 ๓๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ประภา นันทวรศิลป์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์เสาวนีย์ ทองนพคุณ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๓. ดร.พัชนา  ใจดี    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๔. นายนรินทร์ กระจายกลาง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล   วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๖. อาจารย์เกษมศรี อิทธิพงษ์   วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. ดร.สายสมร นิยมสรวญ   คณะอัญมณี 
 ๘. อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร    คณะอัญมณี 
 ๙. อาจารย์สุภารีย์ เถาว์วงษา   คณะอัญมณี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม 
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากหนังสือ 
ฉบับดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อ้างถึง ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
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เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและ 
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้จัดท าประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ  
มคอ. ๓-๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้  
ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓-๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และให้แต่ละหลักสูตร 
มีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน  
และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ 
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะ 
ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ โดยหัวข้อและรายละเอียดของ มคอ. ๓-๗ และตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ๑๒ ข้อ ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเพียงตัวอย่าง 
และแนวทางในการด าเนินการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้
ได้ท าการปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งต้องปรับเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๖๑  หน่วยกิต 
    - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๐   หน่วยกิต 
    - วิชาชีพสาธารณสุข ๓๑   หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก  ๕๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 



-๖- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
  และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า “ประยุกต์ใช้” ปรับเป็น “ประยุกต์”  
   ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๓ หน้า ๔ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
   ระบุให้ชัดเจนว่าปรับปรุงมาจาก “หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่” 
  ๑.๔ หน้า ๗ ข้อ ๑๓ ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
   ให้ระบุจ านวนชั่วโมงในวงเล็บหลังจ านวนหน่วยกิตด้วย 
  ๑.๕ หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 
   ข้ามมหาวิทยาลัย ให้ระบุเพ่ิมเติมว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
  ๑.๖ หน้า ๓๓ ข้อ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ ให้ระบุว่า “เป็นไปตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
  ๑.๗ ให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ในทุก ๆ หมวด 
   ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เปิดใช้มาเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปีแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี ้เพ่ือให้สอดคล้อง
ต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ๕ ปี 
 



-๗- 

  ทั้งนี ้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
(มคอ. ๑) มิได้ปรากฏชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชนไว้ จึงมีความ 
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพสาธารณสุข ๓๖  หน่วยกิต 
   ๓) วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ๓๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๒ หน้า ๗ ข้อ ๑๓ ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
   ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ หลังชื่อวิชาด้วย 
  ๑.๓ หน้า ๑๒ ข้อ ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 
   ข้ามมหาวิทยาลัย ให้ระบุฉบับ “พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
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  ๑.๔ หน้า ๒๒ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้เพ่ิม 
   “ข้อ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ และระบุว่า เป็นไปตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
  ๑.๕ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑-๕ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อน  
   ตามด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืน 
  ๑.๖ หน้า ๓๖ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ระบุเกณฑ์ 
   การส าเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
   การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๑.๗ เอกสารหมายเลข ๕ ให้เพ่ิม “ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ” 
  ๑.๘ ให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ในทุก ๆ หมวด 
   ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้เปิดใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี 
  ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
(มคอ. ๑) มิได้ปรากฏชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ จึงมีความ 
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๔  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพสาธารณสุข ๓๔  หน่วยกิต 
   ๓) วิชาชีพเฉพาะสาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ๔๓  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



-๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
  การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๒ หน้า ๗ ข้อ ๑๓ ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
   ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ หลังชื่อวิชาด้วย 
  ๑.๓ หน้า ๑๒ ข้อ ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 
   ข้ามมหาวิทยาลัย ให้ระบุว่า “เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
   การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
  ๑.๔ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้เพ่ิม 
   “ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และข้อ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ  
   และระบุว่า เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ  
   พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ในทุก ๆ หมวด 
   ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๐- 

 ๔.๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องด้วยครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ 
สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส าคัญในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทย 

ได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ดังนี้ จึงต้องมี 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาให้มีความทันสมัยและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๙๕  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเลือก ๑๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร จากเดิม AEC:  
   ASEAN Economic Community ให้ระบุเป็น AC: ASEAN Community 



-๑๑- 

  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๓ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ระบุ “หมายเลขหน้า” ของผลงานด้วย  
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ในทุก ๆ หมวด 
   ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องด้วยครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับอัตลักษณ์ 
และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของภาคตะวันออก และต าแหน่งที่ตั้งของ 
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของประเทศ  
ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic  
Community) ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวน ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียนในการน า 
องค์ความรู้ไปต่อยอดส าหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับความรู้ 
ในศาสตร์สาขาเดิมของตนเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ สืบต่อไป 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๙๕  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร จากเดิม AEC:  
   ASEAN Economic Community ให้ระบุเป็น AC: ASEAN Community 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๓ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตัด “เอกสารประกอบการสอน” ออก โดยให้ใส่ 
   ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ซ่ึงประกอบด้วย งานวิจัยฉบับ 
   สมบูรณ์ บทความหรือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ/ในรายงาน 
   สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ในทุก ๆ หมวด 
   ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมท าให้เกิดการเชื่อมโยงในทุกมิติเข้าด้วยกันทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยี  
ท าให้วิถีชีวิตและการด าเนินไปของกิจกรรมต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์และผลกระทบซึ่งกันและกัน องค์ความรู้ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จึงมีพัฒนาการไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งกระบวนทัศน์หลังอิทธิพลของ 
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ผ่านพ้นไป ได้แก่การหันมาให้ความส าคัญ 
กับภาคประชาสังคม (Civil Society) และภาคพลเมือง อันเป็นภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการยกระดับการ 
สร้างบริการสาธารณะ สอดคล้องกับหัวใจหลักของรัฐประศาสนศาสตร์ นั่นคือ ผลประโยชน์สาธารณะ และยัง 
ผสานด้วยกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ก้าวไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่ง 
ตอบสนองต่อประชาชน (Responsive Governance) อันจะอ านวยให้การบริหารจัดการสาธารณะมี 
ความเที่ยงธรรม เกิดประสิทธิภาพ และค านึงถึงพลเมืองผู้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 



-๑๓- 

  ด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและองค์ความรู้มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ท าให้ 
การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตนักบริหารงานในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องแสวงหาและ 
ก้าวทันความรู้ที่มีพลวัต สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการท างานได้ดียิ่งขึ้น การผลิตบัณฑิต 
ทางการบริหารจัดการเพ่ือออกไปรับใช้สังคมจึงต้องมีการวางรากฐานในด้านความรู้ สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะที่จ าเป็น ให้สามารถเป็นบุคลากรผู้พร้อมรับใช้สังคมและมีความพร้อมต่อการต่อยอด 
การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป กล่าวคือ บัณฑิตจะเป็นทั้งนักปฏิบัติและนักวิชาการ ทั้งนี้จึงมีรายละเอียด 
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอก ๘๗  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๕๑   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ๓๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโท  ๑๘ 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ นายธีระ 
   กุลสวัสดิ์ เนื่องจากมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 



-๑๔- 

  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๓ หน้า ๓๐ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑-๕ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อน  
   ตามด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืน 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ในทุก ๆ หมวด 
   ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 

  การท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 

และการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ หลักสูตร 
นานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการจัดการการบริการและ 
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
ให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และได้ปรับชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชาเป็น “หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙”  
  เนื่องจาก ชื่อสาขาวิชา การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  
(International Hospitality and Tourism Management) จะมีข้อได้เปรียบเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ซึ่งในการหางานท า เพราะ ค าว่า การบริการ (hospitality) หมายถึง องค์รวมศาสตร์ด้านการบริการ เช่น 
การโรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน รถเช่า การจัดการประชุมสัมมนา รีสอร์ทและสปา ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 
ค าเดิมที่ใช้ การโรงแรม (hotel) นอกจากนี้ จุดขายของการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ ความเป็นไทย 
ซึ่งสร้างความประทับใจที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
จึงได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่นิสิต ในขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาส 
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมสากลด้วยเช่นกัน และจากการสอบถามมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้าน 
การบริการการท่องเที่ยว และการโรงแรม พบว่า อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการ 
การบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management) สูงมาก บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งาน 
กับบริษัทสายการบินทั้งในและต่างประเทศ โรงแรมระดับ ๔-๕ ดาวในเครือนานาชาติ ภัตตาคาร chain  
ระดับนานาชาติ 
 



-๑๕- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖  หน่วยกติ 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๐  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๓๐   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
  การท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
  และการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้องต่อ 
  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคนด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๑๖- 

 ๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิด 
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความ 
ทันสมัย และเป็นสากลตอบรับกับนโยบายของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๕  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๓๕   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๘   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
 
 
 



-๑๗- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๒ หน้า ๑๒ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ให้ระบุงบบุคลากรด้วย 
  ๑.๓ ให้พิจารณาปรับชื่อวิชา ๑๘๓๓๐๑๕๙ จากเดิม “เคมีฟิสิกส์” เป็น  
   “เคมีเชิงฟิสิกส์”  
  ๑.๔ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้เพ่ิม 
   “ข้อ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ และระบุว่า เป็นไปตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีและครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ 
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน จึงต้องมีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับก าหนด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๘  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๕๖   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 



-๑๘- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี 
และเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับความส าคัญของหลักสูตร โดยขยายความให้มีการบูรณาการ 
   ระหว่างการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านการออกแบบอัญมณี 
   และเครื่องประดับ 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๕ นายภูวดล 
   วรรธนะชัยแสง เนื่องจากมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  ๑.๔ หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ให้ระบุงบบุคลากรด้วย 
  ๑.๕ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้เพ่ิม 
   “ข้อ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ และระบุว่า เป็นไปตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๙- 

 ๔.๑๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้เปิด
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีและครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ 
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในปัจจุบัน จึงต้องมีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบเครื่องประดับก าหนด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๑  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๙  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๔๗   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
 
 
 



-๒๐- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
  เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิต 
   ก าลังคนด้วย 
  ๑.๒ หน้า ๓๑ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้เพ่ิม 
   “ข้อ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ และระบุว่า เป็นไปตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไปประจ าหลักสูตรอ่ืน 

จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๒ จาก นายชัยณรงค์ เครือนวน เป็น นายสกฤติ อิสริยานนท์ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ  
เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์เพ่ิมเติม 
และเพ่ือให้เป็นไปตามการด าเนินงานตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จึงมีความประสงค์ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นายชลัช จงสืบพันธ์ เป็น นายประสงค์ เลาหะพงษ์  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที ่ 
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ 
   นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบการใช้ค าน าหน้าให้สอดคล้องกัน โดยระบุเป็น “นาย/นาง/ 
   นางสาว” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ ขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งม ี
การประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลท าให้การด าเนินการร่างหลักสูตรฯ ไม่สามารถ 
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ด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในแนวปฏิบัติเดิมที่ก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาจะต้อง 
ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเข้ามาศึกษาในระบบโดยมีการเทียบโอน 
ผลการเรียนจากการเรียนในระดับ ปวส. ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ และสามารถ 
ส าเร็จการศึกษาภายใน ๒ ปีการศึกษาได้ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๒ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่ออังคารที่  
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๔ ขอแก้ไขสีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากเดิม “สีชมพู” เป็น “สีม่วงแดง” 

 

  ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มีความประสงค์ขอแก้ไขสีประจ าคณะฯ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ 
ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ยึดถือสีมาเจนต้า (Magenta) เป็นสีประจ าคณะฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ซึ่งสีมาเจนต้า (Magenta) นี้ ตรงกับภาษาไทยคือสีม่วงแดง ไม่ใช่สีชมพู แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้สีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ถูกต้องตรงความเป็นจริง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขอแก้ไข 
สีประจ าคณะฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จากเดิม “สีชมพู” เป็น “สีม่วงแดง” 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอแก้ไขสีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  จากเดิม “สีชมพู” เป็น “สีม่วงแดง” 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขสีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  จากเดิม “สีชมพู” เป็น “สีม่วงแดง” โดยให้ระบรุหัสของสีมาด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ การก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ 
 

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากหนังสือฉบับ
ดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้ 
เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บ 
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. ๓-๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสม 
กับบริบทของแต่ละสถาบันได้ และให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓-๗ทั้งนี้ ต้องได้รับความ 
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น  
   เพ่ือให้การก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
  ๕.๒ การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
 

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากหนังสือฉบับ
ดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร 
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น  
   เพ่ือให้การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแนวทางเดิม โดยปรับแก้ในรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ให้ปรับจาก “อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐” 
   เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๖๐” 



-๒๔- 

  ๑.๒ ให้ตัด “ตัวบ่งชี้ที่ ๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน 
   ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย 
   ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” ออก 
  ๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ให้ปรับจาก “อาจารย์ประจ าทุกคน” เป็น “อาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรทุกคน” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๕.๓ การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
 

   ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ข้อ ๖  
และข้อ ๗ มีข้อความดังนี้ 
   ข้อ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
    ๕.๑  มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
    ๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
    ๕.๓  มีคุณธรรมและจริยธรรมสมควรเป็นอาจารย์ 
    ๕.๔  ไม่เป็นผู้ล้มละลาย 
   ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
    ๖.๑  มีชั่วโมงสอนเป็นประจ าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 
หนึ่งหน่วยกิตหรือเทียบเท่า ในระบบหน่วยกิตทวิภาคต่อหนึ่งปีการศึกษา 
    ๖.๒  มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คราวละหนึ่งปีการศึกษา 
   ข้อ ๗ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
    ๗.๑  ให้หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสถาบันสมทบ แล้วแต่กรณี  
เสนอการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต่อคณบดี 
    ๗.๒  คณบดีตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณาโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจ าคณะแล้วเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมาย 
    ๗.๓  อธิการบดีมีค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นอาจารย์ 
พิเศษของมหาวิทยาลัย” นั้น 
   เพ่ือให้การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕ ข้อ ๖  
และข้อ ๗  ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือเก่ียวกับการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ให้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  โดยให้ส่วนงานมีการวางแผนรายวิชาที่จะมีการสอนโดยอาจารย์พิเศษ และเสนอ 
  แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
 ๒. ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖.๒ “ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ 
  คราวละหนึ่งปีการศึกษา” ควรมีการปรับแก้ให้ชัดเจน กรณีที่อาจารย์พิเศษ 
  สอนเพียงหนึ่งภาคการศึกษา 



-๒๕- 

 ๕.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


