
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.วิโรจน ์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปรัชญา แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม)   
 ๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
 ๓. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตรวจหลักสูตร 
 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
นั้น หลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ 
ดังกล่าวข้างต้น โดยในการตรวจหลักสูตรในระยะที่ผ่านมา พบปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจ านวนไม่น้อย 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการจึงขอ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตรวจหลักสูตร ดังนี้  
 ๑. การอ้างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยังมีหลายหลักสูตรที่อ้างประกาศฯ ฉบับเก่า 
 ๒. การอ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยยังมีบางหลักสูตรที่อ้างข้อบังคับฯ ฉบับเก่า 
 ๓. การระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ไม่สอดคล้องกันในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วน 
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา แผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
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 ๔. การระบุผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ไม่สอดคล้องกันในแต่ละส่วน 
ของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในหมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ ๒ การพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และในเอกสารหมายเลข ๓ Curriculum Mapping  
 ๕. การเขียนเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ควรอ้างเหตุจ าเป็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
    และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  
    หรือทุกรอบ ๕ ปี 
  ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
    ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓)  ให้อ้างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๔)  ให้อ้างถึงข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
    ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๖. การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ระบเุป็น (๑) วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร (Program Objective) และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี ้
ควรระบุให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
 ๗. ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดค า 
เมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้ถูกต้องและเรียบร้อย และให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า “ประยุกต์ใช้” หากมี ให้ปรับเป็น 
“ประยุกต์” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณา 
 ๘. เอกสารหมายเลข ๑ ค าอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ๑)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี ไม่ใช่เขียนเป็นประโยค 
    ไม่ใช่วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล ไม่ใช่ตัวอย่าง  
    (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ) 
  ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ 
    และต้องไม่มีค าว่า “ศึกษา…” และ “ประยุกต์ใช้...” 
  ๓)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน 
  ๔)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
  ๕)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) 
    และมีเนื้อหาสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้น 
    ตัวอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ 
    ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
  ๖)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลี 
    ที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน โดยถ้าเป็นกลุ่มที่มีเนื้อหาเดียวกัน 
    ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วย 
    เครื่องหมายอัฒภาค (;) และจบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมี 
    เครื่องหมายมหัพภาค (.) 



-๕- 

 ๙. เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ปรับแก้ในประเด็นดังนี้ 
  ๑)  ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
    บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒)  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
    ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
    (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
    ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๓)  ให้ปรับรูปแบบการเขียนตัวเลขผลงานทางวิชาการ โดยผลงาน 
    ทางวิชาการภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงานทางวิชาการ 
   ภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 
 ๑๐. ให้ทุกหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑ การก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ 
 

  ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ และท่ีประชุม 
มีมติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อบังคับ 
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มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม  
มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
  กองบริการการศึกษาได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว และ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ เรียบร้อยแล้ว ส าหรับแบบฟอร์ม มคอ.๗  
จะหารือในคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณาปรับแก้ 
แบบฟอร์มต่อไป ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์ม ดังนี้ 
  ๑) แบบฟอร์ม มคอ. ๓ 
  ๒) แบบฟอร์ม มคอ. ๔ 
  ๓) แบบฟอร์ม มคอ. ๕ 
  ๔) แบบฟอร์ม มคอ. ๖ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. แบบฟอร์ม มคอ. ๓ 
 ๒. แบบฟอร์ม มคอ. ๔ 
 ๓. แบบฟอร์ม มคอ. ๕ 
 ๔. แบบฟอร์ม มคอ. ๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ 
  ๑.๑ แบบฟอร์ม มคอ. ๓ โดยขอให้พิจารณาการระบุเกณฑ์ 
   ในการตัดเกรดเพ่ิมเติมในแบบฟอร์ม 
  ๑.๒ แบบฟอร์ม มคอ. ๔ 
  ๑.๓ แบบฟอร์ม มคอ. ๕ 
  ๑.๔ แบบฟอร์ม มคอ. ๖ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๖ และมีการปรับปรุงเป็นระยะ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๓๘, ๒๕๔๑, ๒๕๔๕, 
๒๕๔๘ และ ๒๕๕๔ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับหลักสูตรตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จาก 
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๑ รวมทั้งการปรับ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์คณะ 
พยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้มีการ 
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ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เดิมโดยพิจารณาจากผลการประเมินหลักสูตร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
ระบบสุขภาพของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
บูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) ๒๘  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ)  ๗๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๐๑๙ ลงวันที ่
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ควรระบุให้ครอบคลุม 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ๑.๓ เอกสารหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ให้เพิ่มเปรียบเทียบ 
   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดการจัดการเรียนการสอน 
พลศึกษาสมัยใหม่ และอัตราการเสียชีวิตของคนไทยที่เก่ียวเนื่องจากการขาดกิจกรรมทางกาย พฤติกรรม 
สุขภาพที่ไม่ดี ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาในระดับโลก มีความจ าเป็นต้องปลูกฝังและสร้างเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรม 
ทางพลศึกษา ความสามารถทางกาย และสุขภาพให้กับเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครูพลศึกษา 
สมัยใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และจากปัญหาการสมัครสอบครูผู้ช่วย เรื่องวุฒิ
การศึกษาของนิสิต กศ.บ. (การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) มีความจ าเป็นต้องตีความในเรื่องวุฒิว่าสามารถ 
สมัครได้หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัย ได้รับการสะท้อนกลับว่าเรื่องของชื่อวุฒิในปริญญามีปัญหาในการสมัคร 
สอบและชื่อไม่ตรงกับวุฒิที่รับสมัคร ท าให้ไม่สามารถสมัครสอบได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกพลศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๗๙  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอก ๖๙   หน่วยกิต 
       - ทฤษฎี ๕๒    หน่วยกิต 
       - ปฏิบัติ ๑๗    หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖   หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน 
       วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเ้ปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับประเทศไทย เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณ์ทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควร 
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าว เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ 
สอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ปรับชื่อสาขาวิชาจาก สาขาวิชาการสอน 
ชีววิทยา เป็น สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 

 



-๑๐- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๘  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาแกน ๒๗   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๑   หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ ๓๒    หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙    หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐   หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๖    หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
         ไม่น้อยกว่า   ๔    หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 



-๑๑- 

  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยตัดค าซ้ าออก 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
   เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความถูกต้องและสอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ประเทศไทย ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ 
วิชาชีพ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดให้มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าว เพื่อให้สามารถผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ 
ปรับชื่อสาขาวิชาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง 
ตีความในเรื่องวุฒิว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัย ได้รับการสะท้อนกลับว่าเรื่องของชื่อวุฒิ 
ในปริญญามีปัญหาในการสมัครสอบและชื่อไม่ตรงกับวุฒิที่รับสมัคร ท าให้ไม่สามารถสมัครสอบได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
 
 
 
 



-๑๒- 

   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๖  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาแกน ๒๗   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๙   หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ ๒๘    หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๑    หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐   หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๖    หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
         ไม่น้อยกว่า   ๔    หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยตัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ออก 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 



-๑๓- 

  ๑.๔ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
   เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความถูกต้องและสอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
รอบระยะเวลา ๕ ปี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ดังกล่าว เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องตาม 
ความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ เป็น  
สาขาวิชาฟิสิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๒  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาแกน ๒๗   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๕   หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ ๓๖    หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙    หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐   หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๖    หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
         ไม่น้อยกว่า   ๔    หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๔- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบการระบุชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
   เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความถูกต้องและสอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ก าหนดโดยคณะกรรมการคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
 



-๑๕- 

กรอบมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้ปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
เป็นสาขาคณิตศาสตร์ เนื่องจากปรับชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกับมคอ. ๑ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๘  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๘   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖   หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 



-๑๖- 

  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
   เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความถูกต้องและสอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลานานถึง ๕ ปีแล้ว 
ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดโดยคณะกรรมการคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
กรอบมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ซึ่งก าหนดโดยส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้น สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๑  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖   หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๗- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ก าหนดโดยคณะกรรมการคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ 
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 
รอบระยะเวลา ๕ ปี 



-๑๘- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๒  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๖   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖   หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน 
       วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้พิจารณาด าเนินการเสนอเป็น 
  หลักสูตรใหม่ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๑๙- 

 ๔.๙ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ  
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
ครบรอบการปรับปรุงครั้งที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้ 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๖  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖   หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๑   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
 
 
 



-๒๐- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้พิจารณาด าเนินการเสนอเป็น 
  หลักสูตรใหม่ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาการศึกษา 
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน 
วิชาชีพครูของคุรุสภา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) ของ 
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา อีกท้ังการปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
หลักสูตรตามวงรอบของการน าไปใช้ ได้แก่ ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก 
การน าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปใช้จริงตลอด ๕ ปี
ที่ผ่านมา และผลการวิจัยประเมินหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๑) ตลอดจนการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยและการพัฒนาบัณฑิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๘  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๐   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒   หน่วยกิต 
    ๒.๓) การสอนวิชาเอก   ๖   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๒๑- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ควรระบุให้ครอบคลุม 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๓ ข้อ ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ให้เลือกระบุเป็น “หลักสูตรจัดการศึกษา 
   เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา” 
  ๑.๔ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น ามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  
 
 



-๒๒- 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นมาใหม่ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งมีการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๒๐   หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔   หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๖  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๔   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
 



-๒๓- 

  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ  
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ ให้พิจารณาปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๔ นายด ารัส อ่อนเฉวียง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ระยะเวลาดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเทคโนโลยี 
อย่างมากมาย จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันต่อการผลิตบัณฑิต กอปรกับต้องปรับให้เป็น 
ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
เมื่อครบรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ๒๓  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะสาขา ๘๐  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเฉพาะสาขาบังคับ ๕๒   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเฉพาะสาขาเลือก  ๒๘   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๒๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน 
  ๑.๓ ข้อ ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ให้เลือกระบุเป็น “หลักสูตรจัดการศึกษา 
   เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา” 
  ๑.๔ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องด้วยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ครบรอบ 
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบ ๕ ป ีประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่ได้ 
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียนในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๖๐  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 



-๒๕- 

  หลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ข้อ ๓.๑.๑ รายวิชา ให้ระบุเงื่อนไขการเลือกเรียนหมวดวิชาเอกเลือกให้ชัดเจน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๓ ให้พิจารณาปรับ Curriculum mapping และ 
   ผลการเรียนรู้ให้รวมกันเป็นตารางเดียว โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของ 
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในหมวดที่ ๔ ด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๒๖- 

 ๔.๑๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องด้วยหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ครบรอบ 
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีต้องมี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยี และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและ 
เนื้อหารายวิชาที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียนใน 
การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างรอบด้าน 
และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และปรับชื่อ 
หลักสูตรจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  หลักสูตรวิชาโทการบริหารท้องถิ่น 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
 



-๒๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๓ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๔ ให้ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๓ ให้พิจารณาปรับ Curriculum mapping และ 
   ผลการเรียนรู้ให้รวมกันเป็นตารางเดียว โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของ 
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในหมวดที่ ๔ ด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
 
 
 
 



-๒๘- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๕  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกร่วม ๑๓  หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอกบังคับ ๔๘  หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตสระแก้ว โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยปรับเป้าหมายร้อยละ 
   ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้เป็นร้อยละ ๘๐ 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ให้รวมกัน 
   โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ 
   ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
   หมวดวิชาเฉพาะ และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ในหมวดที่ ๔ ด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๒๙- 

 ๔.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุก
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๖  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๑   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ 
 



-๓๐- 

 ๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่รวดเร็วมาก ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะอิงมาตรฐานหลักสูตรของ The Association for Computing Machinery 
(ACM) โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ช านาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส าหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ เขียนวิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบ 
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ 
ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๖  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๖   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 



-๓๑- 

  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ควรระบุให้ครอบคลุม 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ให้เพิ่มเปรียบเทียบ 
   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ และให้เทียบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการของเทคโนโลยีการเกษตรในศตวรรษท่ี ๒๑ และ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัยอย่างมี 
คุณภาพ รวมทั้งตามผลการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาทุก ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๕  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๕  หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๑   หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๓๒- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
ต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรท์ี่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องต่อ 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยระบุแยกเป็น (๑) วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตร และ (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ ควรระบุให้ครอบคลุม 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ให้ตรวจสอบการเปรียบเทียบ 
   ชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ปรับแก้ไขรหัสวิชา การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     พิมพ์รหัสวิชาผิดเป็น ๔๐๕๓๓๗๖ ที่ถูกต้องคือ ๔๐๕๓๗๖ สาเหตุจาก 
     ความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 



-๓๓- 

  ๒) ปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ-การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     รายวิชา ๔๐๕๔๘๑ สัมมนาการศึกษาปฐมวัย พิมพ์ผิดเป็น ๓(๓-๐-๖) ที่ถูกต้อง 
     คือ ๓(๒-๒-๕) สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 

  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑  
   ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑(๐-๓-๑) 
  ๒) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑  
   ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑(๐-๓-๑) 
  ๓) แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

   สู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ) เนื่องจากมีการปรับการกระจาย 

   ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน 

การผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับแก้ไข 

คราวประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์จากคณะอนุกรรมการฯ 
มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 

ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ (รายละเอียด 

ดังเอกสารแนบ)   
 



-๓๔- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 

แก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑  
   ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑(๐-๓-๑) 
  ๒) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑  
   ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑(๐-๓-๑) 
  ๓) แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

   สู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ) เนื่องจากมีการปรับการกระจาย 

   ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน 

การผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับแก้ไข 

คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์จากคณะอนุกรรมการฯ 
มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 

ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ (รายละเอียด 

ดังเอกสารแนบ)   

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

 



-๓๕- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 

แก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ 
จาก นางสริยา วิริโยสุทธิกุล เป็น นางสาวภารดี ปลื้มโกศล เนื่องจากอาจารย์ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรอื่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๓๖- 

 ๔.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก นางสาวภารดี ปลื้มโกศล เป็น นางสริยา วิริโยสุทธิกุล เนื่องจากอาจารย์ย้าย 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 

ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร เป็น นางสาววรัมพา สุวรรณรัตน์ 
    เนื่องจากนางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์ เป็น นางสาวกาญจนา บัวดอก 

    เนื่องจากไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางลักษณา จันทร์แจ่มหล้า เป็น นางสาวจิราภรณ์ โยวทิตย์ 
    เนื่องจากนางลักษณา จันทร์แจ่มหล้า ลาออก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๓๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๔.๑/๐๑๗-๒๑ และ  
ศธ ๖๖๐๔/๐๐๑-๐๔ ลงวันที ่๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕  
นางสาวเหลืองแก้ว โกยทรัพย์ เนื่องจากลาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๓๘- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร 
ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


