
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม 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. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปรัชญา แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๓๐. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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 ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)   
 ๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ข้อมูลผลการด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

  ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
เป็นประจ าทุกปีและจะจัดส่งข้อมูลผลการด าเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปดังกล่าว 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบต่อไป นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงขอส่งข้อมูลผลการด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่  
ศธ ๐๕๐๑(๒)/ ว ๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดเ้สนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
   ๑.๒ ให้ตรวจสอบเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้อง 
   ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุ Output 
    เป็นจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าให้ชัดเจน 
   ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษารายวิชา ๒๐๑๔๕๑๕๙  
    การฝึกงาน ให้ถูกต้องและตรงตามการด าเนินการจริง 
  ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  จากมติดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณาอีกครั้ง 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒริะดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทยและ 
   ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ที่มีการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
จึงครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญในทุกด้าน 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
(AC: ASEAN Community) ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๙ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๗๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาโท ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
    (นิสิตสาขาประวัติศาสตร์ เลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ ที่เปิดในมหาวิทยาลัย) 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
 



-๖- 

  โครงสร้างวิชาโทประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาโทบังคับ  ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนรวมตลอดหลักสูตร 
   โดยให้ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกเลือก จาก “๓๐ หน่วยกิต” 
   เป็น “๒๔ หนว่ยกิต” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ให้อ้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ิมเติม 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ให้สอดคล้องต่อแผนการศึกษา 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาที่มีการฝึก 
   ทักษะ การปฏิบัติ หรือการศึกษาดูงาน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีการกระจาย 
   ของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๗- 

 ๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนมาเป็น 

ระยะเวลา ๕ ปี จึงครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ที่ส าคัญในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคม 

อาเซียน (AC: ASEAN Community) ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสนองต่อ 

ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติ ทั้งนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐาน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกบังคับ ๕๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
   

  โครงสร้างวิชาโทจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาโทบังคับ    ๙ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 



-๘- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
  วัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนรวมตลอดหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีการกระจาย 
   ของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาชุมชน 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 าหนดให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๖ หน่วยกติ 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๙- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
   ขอให้ปรับรายวิชา ๓๐๑๑๐๑๕๙ ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  
   ให้ถูกต้องตามกลุ่มวิชา 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมประเด็นของการศึกษา 
   และการจัดการปัญหาในชุมชน 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีการกระจาย 
   ของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว  



-๑๐- 

สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า 

ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม ในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๗ หน่วยกติ 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ 
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
   ขอให้ปรับรายวิชา ๓๐๑๑๐๑๕๙ ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  
   ให้ถูกต้องตามกลุ่มวิชา 



-๑๑- 

  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมรายวิชาที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
   และสวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
   ทีป่ระเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   และเน้นเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
  ๑.๓ เอกสารหมายเลข ๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงาน 
   ทางวิชาการให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological  
   Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) และให้ตรวจสอบผลงาน 
   ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีการกระจาย 
   ของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี  
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปและจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 

โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาเพ่ือรองรับต่อความต้องการของผู้เรียนในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ 

ประกอบอาชีพในอนาคตและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๙ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๒- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแยกหลักสูตรเป็น ๒ หลักสูตร คือ 
   (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ 
   (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับเพ่ิมค าว่า “ประยุกต์” ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เชิงสมรรถนะ ข้อ ๕ เป็น “สามารถประยุกตเ์ครื่องมือและอุปกรณ์ 
   ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์...”   
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ ๕ ปี แต่เนื่องจาก 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศ 

ดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  เกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์ปัจจุบัน มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 



-๑๓- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๘๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๖๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกติ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  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 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
   ข้อ ๑ เป็น “มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย” 
   ข้อ ๒ เป็น “มีคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง” 
   ข้อ ๕ เป็น “สามารถวินิจฉัยความปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ...”  
   และข้อ ๖ เป็น “สามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ...” 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษาให้มีการกระจายภาคการศึกษาละ  
   ประมาณ ๑๗ หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้ปรับเพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปและลด 
   รายวิชาเฉพาะในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น และให้ปรับเพ่ิมรายวิชาเรียน 
   ในชั้นปี ๔ ภาคการศึกษาปลาย 
 



-๑๔- 

  ๑.๓ ขอให้ปรับแก้หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิชาการ และ 
   สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 

  การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
และการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิด 
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว  
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับสาขา ๔๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกสาขา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง 
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
 



-๑๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
  การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
  และการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
   ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
   ตามแผนการรับนิสิต เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเป็นไปตาม 
   เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 

หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตร 

ทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความ 

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 



-๑๖- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน  ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ    ๙ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเอก  ๔๐ หน่วยกิต 
   ๕) วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม  ๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
   ตามแผนการรับนิสิต เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเป็นไปตาม 
   เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับการแบ่งกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้มีการบูรณาการร่วมกัน 
   ระหว่างผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๕ ให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ให้มีการกระจาย 
   ของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๗- 

 ๔.๙ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ 
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน  ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ    ๙ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเอก  ๖๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
  ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 



-๑๘- 

  ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับการแบ่งกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนแผนการศึกษารายวิชา ๖๓๒๔๘๑๕๙ การศึกษาส่วนบุคคล  
   หากมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ให้เพ่ิมแผนการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   ให้ถูกต้องและตรงตามการด าเนินการจริง 
  ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้มีการบูรณาการร่วมกัน 
   ระหว่างผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตผุล คือ ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการ 

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ 
ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น ขุมปัญญา 

ตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน ซึ่งท าให้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๒ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
     วิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง 
     วิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



-๑๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
   ตามแผนการรับนิสิต เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเป็นไปตาม 
   เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 

จากคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาสู่ความ 

เป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น สามารถสร้าง 

องค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน  
ซึ่งท าให้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ เป็นหลักสูตร 

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 



-๒๐- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๗ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
     วิชาเอกบังคับ ๒๗ หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาดนตรีสากล 
     วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
   ตามแผนการรับนิสิต เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเป็นไปตาม 
   เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๒๑- 

 ๔.๑๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครบวงรอบ 

ที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ 

มีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องมีการปรับให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 



-๒๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑.๒ ขอให้ปรับแก้หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   และข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามข้อเสนอแนะของ 
   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิชาการ และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ที่มีการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งก าลังจะครบรอบ ๕ ปี ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 

รอบระยะ ๕ ปี ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 



-๒๓- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
 



-๒๔- 

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบ
กับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็น 

วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุม 

โรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ  
รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ 

จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุม่วิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๒๕- 

 
 ๔.๑๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครบวงรอบ 

ที่จะจะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบ 

กับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องมีการต้องปรับ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุม่วิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
 



-๒๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๖ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี เกือบครบ 

วงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องปรับ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



-๒๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 
ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี เกือบครบ 
วงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องปรับ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  



-๒๘- 

การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๒๙- 

 ๔.๑๘ การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย และการประเมินหลักสูตรการศึกษา  
  การเรียนการสอน และการวัดผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ ให้มหาวิทยาลัย 
จัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๔๔ ใหสภาวชิาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน  
และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
แล้วด าเนินการตามมาตรา ๒๕ (๕) “เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ 
การเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา” นั้น 
  ฝ่ายวิชาการจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมิน โดยมีหลักการ ดังนี้ 
  ๑.  ต้องไม่เพ่ิมภาระให้ส่วนงาน 
  ๒.  ต้องเป็นการประเมินไปข้างหน้า 
  ๓.  รูปแบบการประเมิน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะมี 
รายละเอียดในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือคณะกรรมบริหารวิชาการ เพ่ือพิจารณาก าหนด 
แนวทางในการด าเนินการประเมิน และจะเสนอสภาวิชาการเพ่ือด าเนินการขั้นต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาขอข้อคิดเห็น 
  ๑.    การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๔๓ 
  ๒.    การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล ตามมาตรา ๔๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑. ในการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล 
  มหาวิทยาลัยต้องทบทวน เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ 
  ด้านก าลังคนของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  ของประเทศในอนาคต (S-curve) 
 ๒. ควรเป็นการประเมินไปข้างหน้าว่าหลักสูตรตอบโจทย์มหาวิทยาลัยและประเทศ 
  ในอนาคตหรือไม่ ควรค านึงถึงการออกแบบหลักสูตร การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  
  โอกาสและอุปสรรคขององค์กร (SWOT analysis) และการก าหนดรูปแบบการจัด 
  การเรียนการสอน เพ่ือก าหนดทิศทางในการผลิตคนเพ่ืออนาคต 
 ๓. เสนอสภาวิชาการเพ่ือด าเนินการข้ันต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๓๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ จาก “วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.” 
  เป็น “วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.” ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
  ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


