
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๓/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ดร. กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๔. ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
 ๕. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอก รัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๑๖. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปรัชญา แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๘. ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 ๓๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร)   
 ๒. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร 
  ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการรับทราบการให้ความ 
เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
   ๑.๑ หลักสูตรใหม่ 
   ๑.๒ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร 
อาทิ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และ 
ระบบการศึกษา 
   ๑.๓ หลักสูตรปรับปรุง (สมอ. ๐๘) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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  ๒. หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยที่ 
เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก 
และการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื่อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 
ของหลักสูตร 
  ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
เล็กน้อยท่ีผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รวมทั้งการก าหนดให้อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษา 
รับเข้าใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า และก าหนด 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด นั้น 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษา การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ 
และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
  ๑. หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
   ๑.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ คือ 
ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สถาบันนั้นสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไปได้ ทั้งนี้ มีก าหนดระยะเวลาที่ต้องน าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความ 
เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผล 
บังคับใช้ คือ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



-๕- 

   ๑.๒ หากสถาบันอุดมศึกษาใดด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม ข้อ ๑.๑ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของ 
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได ้
  ๒. การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่ 
สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองน าร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ 
จึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจ าใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามี 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ 
ใช้งานได้หรือไม่ 
  โดยจะทดลองน าร่องตามนี้เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี นับจากวันประกาศ จากนั้น 
จึงจะมีการก าหนดมาตรฐานในเรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผลการทดลองน าร่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของประกาศ และเพ่ือให้เหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติในทุกสถาบัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) 

 

  ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ กล่าวคือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ขั้นต่ าที่สามารถ 
เทียบเคียงกันได้ 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗ ง วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือสถาบัน 
อุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งท่าน 
สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา (TQF)(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๕ เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย 
 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๑(๒)/ ว๑๔  
ไดร้ับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ท าเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยมีผู้เสนอความเห็นว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยอย่างจริงจัง  
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และไม่กล้าพูด ภาครัฐควรมีการส่งเสริม 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยโดยการจัดตั้งโครงการพ่ีสอนน้อง ซึ่งให้นักศึกษาภาควิชา 
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้จัดค่ายสอนน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 
ช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจ าทุกปี นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าว 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษารับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ให้ที่ประชุมรับรอง(รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ก าลังคนของภาคอุตสาหกรรมวัสดุและการผลิตและภาคการบ ารุงรักษาปัจจัยการผลิต รวมทั้งรองรับ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรส่วนใหญ่ 
สามารถจะประกอบวิชาชีพในด้านที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี
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  ๒. หลักสูตรผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุที่มีสมรรถนะดังนี้ 
   ๒.๑ มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นมาตรฐานทั้งในงานวิศวกรรมพ้ืนฐานและงานวิศวกรรมวัสดุ 
   ๒.๒ สามารถก าหนดปัญหา สอบสวน วิเคราะห์ และออกแบบแนวทาง 
การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมวัสดุที่ยากและซับซ้อน โดยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมวัสดุและศาสตร์ 
ด้านอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
   ๒.๓ มีทักษะในการประเมินและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและตรรกะ  
ยอมรับและรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากการตัดสินใจของตนเองเสมอ 
   ๒.๔ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารและท างานเป็นกลุ่มได้ 
อย่างดี รู้จักบทบาทของตนและเคารพบทบาทของผู้อื่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความ 
รับผิดชอบและมีความสามารถในการบริหารจัดการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๕ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการออกแบบวัสดุและกิจกรรมการผลิตวัสดุ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม 
   ๒.๖ เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 
ข้อที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในสังคม 
   ๒.๗ มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติงานโดยยึดถือ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
   ๒.๘ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ 
และการยกระดับขีดความสามารถของตนเองและมีอุปนิสัยเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
     และวิทยาศาสตร์  ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
    ๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  ๔๙ หน่วยกิต 
    ๒.๒) กลุ่มวิชาโครงงานบูรณาการ    ๗ หน่วยกิต 
    ๒.๓) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒



-๘- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หน้า ๖ ข้อ ๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ 
   ระดับปริญญาตรีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๕ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน



-๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับ 
  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาต่างๆ และ 
เนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้าน 
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และนโยบายทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๕ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๔ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ 
ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และสอดคล้องต่อเกณฑ์การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร 
และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี ้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงรายวิชา 
และเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี และเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือกในสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม 
เคมีให้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมเคมี
สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโพลิเมอร์ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
 
 



-๑๑- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่วันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๒- 

 ๔.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือปรับปรุงรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรับปรุงเพื่อให้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงเป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงาน 
ที่รับบัณฑิตเข้าท างาน อีกท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๕ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๔ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๓ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วศิวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๑๓- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้ระบุจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วศิวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไป 
ตามระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง 
วิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษ 
ที ่๒๑ รวมถึงเป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน อีกท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๖ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๕ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๓๓ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๔- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๙ ให้ตรวจสอบวัตถุประสงคเ์ชิงสมรรถนะของหลักสูตร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต บริบทของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเป็นการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามตามระเบียบ 
สภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ได้บังคับใช้ 
ย้อนหลังกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงพัฒนา 
ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ จากข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เช่น คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ



-๑๕- 

และบัณฑิต โดยให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๗ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป



-๑๖- 

 ๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ และมีการปรับปรุงไปแล้วครั้งหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการเปิดสอนและผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงให้ 
การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวาริชศาสตร์ก าหนด 
ให้ทันสมัยและเท่าทันกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
ไปในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๙ หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๒ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  ชั่วโมงการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า   ๒๐๐ ชั่วโมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๑๗- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๓ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ  
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน   ๔๕ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา   ๔๒ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกบังคับเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา     ๗ หน่วยกิต 
    ๓.๓) วิชาเอกเลือก 
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน     ๕ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)



-๑๘- 

    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน และให้พิจารณา 
   ทบทวนปรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
   ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ



-๑๙- 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๙ หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๘ หน่วยกิต 
    ๓.๑) หมวดวิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) หมวดวิชาเอกบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
    ๓.๓) หมวดวิชาเอกบังคับเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน     ๔ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา ๙ หน่วยกิต 
    ๓.๔) หมวดวิชาเอกเลือก 
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๒๐- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดด้ าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และใช้ในการผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีเหตุสมควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ 
ทันตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปจัจุบัน โดยเพิ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตรเพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการจริง 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หนว่ยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๐ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒



-๒๑- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งผลิตบัณฑิตมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเอก 
ให้มีความทันสมัย ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ 
และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้งตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งยังจัดท าขึ้นเพ่ือให้การ 
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์ก าหนด  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรเพ่ิมแผนการเรียนที่นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 
สหกิจศึกษาได้ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากสถานประกอบการ



-๒๒- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป



-๒๓- 

 ๔.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๖ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๒๔- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๘ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว



-๒๕- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๖ ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมหัวข้อ ๑๓.๑ รายวชิาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/ 
   หลักสูตรอื่น และให้ทบทวนเพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืน 
   ให้ครบถ้วน 
  ๑.๒ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   ให้เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับตามข้อ ๙ ของหมวดที่ ๑ 
   และให้เพ่ิมข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ ตามฟอร์มตัวอย่างก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ ให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ตลอดรวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี ้
ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน



-๒๖- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๘ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๙ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๗ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๖ ข้อ ๑๓.๑ รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
   ให้ทบทวนเพิ่มรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนให้ครบถ้วน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ด้านกระบวนการจัดการศึกษา (Key Performance Indicators of  
   Educational Process) ให้ระบุจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป



-๒๗- 

 ๔.๑๖ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านนิเทศศิลป์และการออกแบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ ระยะเวลา ๕ ปี และเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ปรับปรุง 
หลักสูตรดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโท ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
    - วิชาด้านการจัดการศิลปะและการออกแบบ 
    - วิชาด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
    - วิชาด้านภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ 
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๒๘- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ 
  การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะของหลักสูตร 
   ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าจ านวนหน่วยกิต 
   ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาตรวจสอบชื่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจาก หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ ทั้งนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
บูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ 
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)



-๒๙- 

    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอก 
   หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   ให้สอดคล้องกับสาขาวิชามากขึ้น 
  ๑.๒ หน้า ๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความส าคัญของหลักสูตร 
   โดยระบุเพ่ิมความสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๓ หน้า ๙ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิต ขอให้ปรับแก้จ านวนนิสิตที่รับเข้า 
   รวมทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ หน้า ๑๔ ขอให้ปรับแก้ชื่อวิชา ๙๕๑๑๒๓๕๙ ประวัติศาสตร ์
   สหราชอาณาจักรไทยและประชากรไทย ให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าจ านวนหน่วยกิต 
   ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาตรวจสอบชื่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป



-๓๐- 

 ๔.๑๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจาก 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานานชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
ของศาสตร์ด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
และเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ วทิยาลัยนานาชาติจึงได้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเดิมไม่มีสาขาวิชาเป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปัจจุบันทุกประเทศได้หล่อหลอมเศรษฐกิจและเหตุการณ์ท่ัวโลกเข้ามามีส่วนร่วมกัน  
และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศท่ัวโลก ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมที่ 
หลากหลาย ย่อมได้เปรียบในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้  
และเข้าใจวัฒนธรรมสากลด้วยเช่นกัน และจากการสอบถามสถานประกอบการพบว่า มีความต้องการบัณฑิต 
ที่จบด้านการติดต่อสื่อสารสูงมาก วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเอ้ือประโยชน์ต่อนิสิต เพื่อส่งเสริมและเป็นปัจจัยในการประกอบ 
อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกติ 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว



-๓๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าจ านวนหน่วยกิต 
   ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาตรวจสอบชื่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจากหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ทบทวนและปรับปรุง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยปรับลดกลุ่มวิชา จากเดิม ๔ กลุ่มวิชา ประกอบด้วย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การเงิน  
และการจัดการ เป็น ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด และการเงิน เนื่องจาก  
กลุ่มวิชาการจัดการ มีผู้เรียนเลือกเรียนลดน้อยลงและมีความสนใจด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
มากขึ้น รวมทั้งภาคธุรกิจได้มีการขยายตัวเป็นธุรกิจไร้พรมแดน ดังนั้น ผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความต้องการบัณฑิต 
ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมากข้ึน



-๓๒- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าจ านวนหน่วยกิต 
   ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาตรวจสอบชื่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
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 ๔.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้ได้ท าการปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา  
๕ ปี ซึ่งจะต้องท าการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุกรอบระยะ ๕ ปี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรฐานวิชาชีพข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนข้อคิดเห็นจาก 
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง ตัวบัณฑิตที่จบการศึกษาและปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๑ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกติ 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๓ ข้อ ๘ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
   ขอให้พิจารณาทบทวนขยายความในแต่ละอาชีพให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หน้า ๘ เหตุผลในการปรับปรุง ขอให้ระบุชื่อ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข 
   ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ หน้า ๘ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ 
   ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
   และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (มคอ. ๑) 
  ๑.๔ หน้า ๑๓ ข้อ ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ขอให้ปรับแก้ชื่อกลุ่มวิชา 
   ในหมวดวิชาเฉพาะ จาก “กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม” เป็น 
   “กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา” 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบชื่อวิชา ๗๒๐๓๐๑๕๙ วชิา ๗๒๐๔๐๑๕๙ และวิชา 
   ๗๒๐๔๐๒๕๙ ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
   สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (มคอ. ๑) 
  ๑.๖ หน้า ๒๗ รายวิชา ๗๒๐๔๐๑๕๙ ขอให้เพ่ิมชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑.๗ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ 
    มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
    เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๓. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
    มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ 
    ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี 
  ๔. เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  ๕. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบแนวคิด Outcome-based 
    Learning
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๘ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๕๗ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ. ๑) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔



-๓๖- 

และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงม ี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา  
๕ ปี ต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการ 
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ เน้นการฝึกปฏิบัติ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   กรณีสหกิจศึกษา 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๕๘ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๗ หน่วยกิต 
   กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๕๕ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๓๗- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ. ๑) 
  ๑.๒ หน้า ๔๙ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้พิจารณา 
   ปรับผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในเอกสารหมายเลข ๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงม ี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว



-๓๘- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้พิจารณา 
   ปรับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในเอกสารหมายเลข ๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๔๓ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชากิจกรรมกีฬา   ๗ หน่วยกิต
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   ๓) วิชาตามกลุ่มสาขา 
    ๓.๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา  ๒๕ หน่วยกติ 
     - วิชาบังคับ ๑๙ หน่วยกิต 
     - วิชาการฝึกกีฬา   ๔ หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก   ๒ หน่วยกิต 
    ๓.๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  ๒๕ หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ ๒๓ หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก   ๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกติ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๕ ขอให้ตรวจสอบรายวิชาของคณะวิทยาการสารสนเทศให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ หน้า ๒๖ ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาการฝึกกีฬา 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๗ และ 
   ล าดับที่ ๑๒ เนื่องจากมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
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  ๑.๔ ขอให้ปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒๐ 
   และล าดับที่ ๒๑ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๕ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้
   ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๖ เอกสารหมายเลข ๓ ให้พิจารณาปรับ Curriculum mapping และ 
   ผลการเรียนรู้ให้รวมกันเป็นตารางเดียว โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของ 
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในหมวดที่ ๔ ด้วย 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย  
   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ 
   ให้สอดคล้องกันในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงม ี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓๒ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาบังคับ ๒๘ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต
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   ๒) วิชาเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา ๖๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับ ๕๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  หมวดฝึกประสบการณ์ ฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๐  
   เนื่องจากมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
  ๑.๒ ขอให้ปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๘ 
   และล าดับที่ ๒๑ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับแก ้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ 
   ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา (Key Performance 
   Indicators of Educational Process) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก 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



-๔๒- 

 ๔.๒๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นับเป็นระยะเวลา ๔ ปี 
กอปรกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึมีความจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
ประกาศดังกล่าวสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้อง 
ต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี  
นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the 
Future of the Nation)” และยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง จังหวัดสระแก้วที่ได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน 
ด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วและจังหวัด 
ใกล้เคียง ดังนั้น สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ 
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว



-๔๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรนี้เปิด 
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี และครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตาม 
รอบระยะเวลาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for  
the Future of the Nation) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา 
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) แผนการ 
พัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ที่ไม่ใช่แค่อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล  
อีคอมเมิร์ซ และระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ แต่หมายรวมถึงการเปิดกว้างต่อพลวัต 
ความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม 
ใหม่ที่เป็นของประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 



-๔๔- 

ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตร 
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นการ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติมากขึ้น  
ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้นิสิตเห็นประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้เรียน เข้าใจ และสามารถนาไปใช้ใน 
สถานการณ์จริงได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๑ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๖๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ 
       ระบบสารสนเทศ ๑๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
     ไม่น้อยกว่า ๒๓ หน่วยกิต 
    ๒.๓) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 
       ซอฟต์แวร์ ๑๕ หน่วยกิต 
    ๒.๔ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไมน่้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๔๕- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการเปิด 
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับแผนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative Digital Economy) ที่ไม่ใช่แค่อาศัยโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ และระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ แต่หมายรวมถึงการ 
เปิดกว้างต่อพลวัตความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อ 
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึง 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เน้นให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
ตามแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของ 
แผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation) และผนวกกับข้อเสนอแนะจากทุก 
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันและผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก าหนด



-๔๖- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน (วิชาแกนทางธุรกิจ) ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน  ๔๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ 
       ระบบสารสนเทศ ๒๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ ๑๒ หน่วยกิต 
    ๒.๓) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 
       ซอฟต์แวร์   ๙ หน่วยกิต 
    ๒.๔ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   ๖ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกติ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป



-๔๗- 

 ๔.๒๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว  
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับ ๓๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๔๘- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)



-๔๙- 

    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็น 
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาการบริหารทั่วไป ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นับเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงถึงก าหนดการปรับปรุง 
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และบัณฑติ มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน  
๒๕๕๙ เพ่ือก้าวเข้าสู่แผนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 



-๕๐- 

ซ่ึงประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดประชาคมอาเซียน ความท้าทาย 
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(๑) การน้อมน าและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
อย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ๆ และการสนับสนุนการ 
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศ 
  ด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและองค์ความรู้มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
ท าให้การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตนักบริหารงานในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องแสวงหา 
และก้าวทันความรู้ด้านการบริหารเพื่อน าเอาไปประยุกต์ให้สามารถท างานได้ดียิ่งขึ้นอย่างประสบผลส าเร็จ 
การผลิตบัณฑิตทางการบริหารจัดการเพื่อออกไปรับใช้สังคมจึงต้องมีการวางรากฐานในด้านความรู้ สติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จ าเป็น ให้สามารถเป็นบุคลากรชั้นยอดผู้รับใช้สังคมและมีความพร้อมต่อ 
การต่อยอดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเอกบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๔๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)



-๕๑- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ปรับชื่อเป็น 
   “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key Performance Indicators of Educational Process)”  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนางสาวสุนันทา โอศิริ เป็นนางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์ 
    เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
  ล าดับที่ ๓ นางสาวเครือวัลย์ แพทนัทธี เป็นนางลัดดา เชาว์ศิปล์ 
    เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๔ จากนายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต เป็นนางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์ 
    เนื่องจากลาออก 
  ล าดับที่ ๕ จากนางสาวเบญญานันทน์ พิมพกรรณ์ เป็นนางสาวภควรรณ เหล่าบัวดี 
    เนื่องจากลาออก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๔.๑/๑๗๗-๑๘๑ และ 
ศธ ๖๖๐๔/๐๓๒-๐๓๕ ลงวันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา



-๕๒- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๓ ขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (มคอ. ๑) คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
๑๕๖ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๔ ขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (มคอ. ๑) คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
๑๙๑ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด



-๕๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ  
  (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๕ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ 
พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีผลท าให้ไม่สามารถการด าเนินการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไปได้คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและควบคุม 
ดูแลนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๘ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ 
พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
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 ๔.๓๖ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
เพ่ือให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสอดคล้องต่อประกาศ ฯ ฉบับดังกล่าว  
จึงต้องปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ น ารา่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลับไปพิจารณา  
  แล้วจะน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๓๗ การจัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 

  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอ เรื่อง การจัดสอบกลางภาคเรียนและ 
ปลายภาคเรียน โดยในหลายปีที่ผ่านมาการจัดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ด าเนินการครั้งละ  
๒ สัปดาห์เนื่องดว้ยจ านวนที่นั่งสอบมีไม่เพียงพอ ท าให้การจัดการเรียนการสอน เป็น ๑๙-๒๐ สัปดาห ์
ในภาคเรียนปกติ ดังนี้ 
  ภาคต้น ๑๙ สัปดาห์ (รวมสอบ) ปิดภาคต้น ๑ สัปดาห์ 
  ภาคปลาย ๒๐ สัปดาห์ (รวมสอบ) เนื่องด้วยมีวันหยุด และพิธีพระราชทาน 
       ปริญญาบัตร ปิดภาคปลาย ๑ สัปดาห์ 
  ภาคฤดูร้อน ๙ สัปดาห์ (รวมสอบ) ปิดภาคฤดูร้อน ๑ สัปดาห์ 
  รวมทั้งสิ้น ๕๑ สัปดาห์ (๑ ปี มี ๕๒ สัปดาห์) 
  ท าให้ก าหนดการส่งเกรดตรงกับวันเปิดภาคเรียน ส่งผลต่อการจ าแนกสภาพนิสิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  เอกสารแนบ ๑. (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑) 
   ๒. จ านวนห้องเรียน (เอกสารแนบ ๒) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. จัดสอบกลางภาคและปลายภาค ครั้งละ ๑ สัปดาห์ 
 ๒. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๓. จัดตารางสอบพร้อมตารางสอนให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียนเรียน
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มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ครั้งละ ๑ สัปดาห์ 
 ๒. ร่าง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๓. การจัดตารางสอบพร้อมตารางสอนให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียนเรียน 
 
 ๔.๓๘ ขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัย 
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ได้จัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรดังกล่าวครบวงรอบระยะเวลาของการพัฒนา 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก 
  ๑. ในปี ๒๕๕๖ มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่างมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ. ๑) ก าหนดสาขาที่อยู่ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
๖ สาขา ได้แก่ ๑) สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน ๒) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/สุขศึกษาและ 
พฤติกรรมศาสตร์ ๓) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๔) อนามัย
สิ่งแวดล้อม ๕) โภชนวิทยา และ ๖) สาธารณสุขศาสตร์ จึงท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เวชระเบียน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (เอกสารหมายเลข ๑) 
  ๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ การประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน เป็นการกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   ๒.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม 
สุขภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม 
   ๒.๒ การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัยและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 
   ๒.๓ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนด 
   ๒.๔ การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ 
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  การใช้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะต้องเรียนศาสตร์ด้านสาธารณสุขชุมชน 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ มีรายวิชาที่ต้องเรียนจ านวนมาก และ 
ต้องเรียนศาสตร์เฉพาะทางเวชระเบียนอีก ซึ่งบัณฑิตจะต้องใช้เวลาเรียนมากกว่า ๔ ปี และท าให้สมรรถนะ 
ด้านเวชระเบียนน้อยลงดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก ครบวงรอบ ๕ ปี และไม่สามารถใช้ชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงต้องใช้ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิตหรืออ่ืน ๆ โดยยังคงมีสมรรถนะหลักของบัณฑิตที่เน้นงานด้านเวชระเบียน ซึ่งการ
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ด าเนินการดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล ประกอบกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต้องน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร คาดการณ์ว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นควรขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ขยายเวลาการใช้หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ อีก ๑ ปี เพื่อใช้จัดการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 
 สาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๙ ขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
  สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร ได้จัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
และหลักสูตรดังกล่าวครบวงรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก 
  ๑. ในปี ๒๕๕๖ มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่างมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ. ๑) ก าหนดสาขาที่อยู่ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
๖ สาขา ได้แก่ ๑) สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน ๒) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/สุขศึกษาและ 
พฤติกรรมศาสตร์ ๓) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๔) อนามัย
สิ่งแวดล้อม ๕) โภชนวิทยา และ ๖) สาธารณสุขศาสตร์ จึงท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีและหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (เอกสารหมายเลข ๑)



-๕๗- 

  ๒. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทันตแพทยสภา มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 
แก่กระทรวงสาธารณสุขในการปรับบทบาทหน้าที่บุคลากรทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ในการด าเนินงาน 
ทันตสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งจะท างานเป็นทีมร่วมกับทันตแพทย์ เพ่ือดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยได้ก าหนดความสามารถท่ีพึงประสงค์ (Competency) ของทันตาภิบาล ได้แก่ 
ความสามารถด้านการส่งเสมริมสุขภาพช่องปาก ด้านการป้องกันโรคในช่องปาก ด้านการรักษาโรคในช่องปาก 
และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทันตแพทยสภาจะท าหน้าที่ดูแลบุคลากรทันตาภิบาลเช่นเดียวกับทันตแพทย์ดังแนบ 
  ๓. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับ 
บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ของทันตแพทยสภา ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีเงื่อนไขของการก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการตาม 
ความสามารถที่พึงประสงค์ (Competency) ของทันตาภิบาล ที่ทันตแพทยสภาเสนอ จึงเห็นควรเชิญทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ประชุมพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ทันตแพทยสภา ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ส านักงาน 
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปในการก าหนด 
ความสามารถที่พึงประสงค์ (Competency) ของทันตาภิบาล และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนบทบาท 
หน้าที่บุคลากรทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพช่องปากมากท่ีสุด และให้มีการขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อีก ๑ ปี จนกว่าจะได้ความสามารถท่ีพึงประสงค์ (Competency) 
ของทันตาภิบาล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
  ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าความสามารถที่พึงประสงค์  
(Competency) ของทันตาภิบาล ยังไม่มีความชัดเจนตามที่เรียนข้างต้น แต่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ครบวงรอบ ๕ ปี จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความสามารถที่พึงประสงค์ (Competency) ตามท่ีทันตแพทยสภาก าหนด ประกอบกับกระบวนการพัฒนา 
หลักสูตรต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร รวมทั้งต้องน าเสนอทันตแพทยสภาพิจารณาด้วย 
จึงคาดการณ์ว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๙ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณาเห็นควรขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อีก ๑ ปี เพื่อใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และน าเสนอ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
 จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
 จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา



-๕๘- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการ 
  สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมตเิปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ จาก “วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.” 
  เป็น “วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.” ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
  ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


