
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๙ 
วันอาคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ 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.โสรัตน ์ วงศ์สุทธิธรรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผศ.ดร.สุชนน ี เมธิโยธิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร)   
 ๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม)   
 ๓. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๔. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน 
  ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็น 
สากลและกา้วทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศต่อไป 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖/ ว๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกหลักสูตรและ 
ทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา 
ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 
รวมทั้งจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัด และมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ รายงานผลการศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษา 
สภาวการณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์” และจัดท ารายงาน 
ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดส่งเอกสารบทสรุปส าหรับ 
ผู้บริหารรายงานผลการศึกษาดังกล่าว แก่สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๑/ ว๕๖๙.๑ ลงวันที่  
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทียบกับแผนปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ 

 

  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้งจ านวนนิสิตใหม่ ปกการศึกษา ๒๕๕๙ 
เทียบกับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการผลิตบัณฑิต ปกการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ 
ตามเอกสารแนบ (การด าเนินการรับนิสิตยังไม่เสร็จสิ้น) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สอบถามจ านวน 
  รับนิสิตใหม่ ปกการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ไปยังส่วนงาน 
  ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแจ้งให้แต่ละส่วนงานค านึงถึงจ านวนอาจารย์ 
  ประจ าที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ด้วย 
 
 ๑.๕ การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง 
การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษารับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน ๓ ฉบับ คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไปปฏิบัติ 
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ถูกต้อง นั้น  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
ดังกล่าว มาเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไปปฏิบัติ 
ได้ถูกต้องต่อไป 
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  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งหัวข้อที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด 
ของหลักสูตร (มคอ. ๒) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ (มคอ. ๐๒) เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  
  ๑. หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๕ รูปแบบของหลักสูตร เพ่ิม “ข้อ ๕.๒ 
ประเภทของหลักสูตร” โดยให้ระบปุระเภทหลักสูตร ดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ๑.๑) ปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ๑.๒) ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   (๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ๒.๑) ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ๒.๒) ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   (๓) หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ๓.๑) ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ๓.๒) ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
  ๒. หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการปรับแก้หัวข้อที่ ๑-๖ ดังนี้ 
   (๑) การก ากับมาตรฐาน 
   (๒) บัณฑิต 
   (๓) นิสิต 
   (๔) อาจารย์ 
   (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
  เมือ่วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 



-๖- 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
   ๑.๒ มีความรู้ สามารถระบุและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 
   ๑.๓ มีทกัษะทางปัญญา สามารถด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวก  
    ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
   ๑.๔ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า 
    มีความสามารถ มีมุมมองที่เชื่อถือได้ สามารถให้ข้อคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ  
    บนพื้นฐานการคิดท่ีดีและการกระท าที่เหมาะสม 
   ๑.๕ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถผสมผสานมุมมองระดับโลก 
    ที่มีข้อมูลเชิงลึกในระดับอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานศาสตร์ 
    ด้านตะวันออกเป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่น 
  ๒. ผลลัพธ์ 
    บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ร้อยละ ๘๐  
   ของบัณฑิตมีโอกาสได้งานท า ภายใน ๑ ปก และได้งานตรงตามสาขา 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๕ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



-๗- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการ 
  และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ด าเนินการปรับแก้อาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ า ตามข้อ ๔ ในประกาศฯ  
   “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน 
   หลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา” 
  ๑.๒ ขอให้ปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓ ให้ปรับลดจ านวนการรับนิสิต โดยให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
   ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะ 
   ให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา โดยให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
   ด้านบรรยายลง และเพ่ิมหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านปฏิบัติ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
  ๑.๕ ขอให้ปรับแก้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่แสดง 
   การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในหมวดที่ ๔ ต้องตรงกับเอกสารแนบหมายเลข ๓ 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดค า 
   เมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้ถูกต้องและเรียบร้อย และให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า  
   “ประยุกต์ใช้” หากมี ให้ปรับเป็น “ประยุกต์” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 



-๘- 

  ๑.๗ ขอให้เพ่ิมเอกสารแนบ ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)  
   (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
   และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐๐ คน 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี จ านวน ๔๐๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐๐ คน แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ 

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐๐ คน แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
 ปริญญาตรี จ านวน ๔๐๐ คน  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรี จ านวน ๔๐๐ คน โดยขอให้ปรับลดจ านวนรับนิสิต และให้ตรวจสอบ 
  สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๙- 

 ๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

  และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการการท่องเทีย่วและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ 
    ด้านการจัดการท่องเที่ยว และการจัดการโรงแรม มีความรับผิดชอบ 
    ต่อหน้าที่ในสังคม รวมถึงน ามาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
   ๑.๒ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
   ๑.๓ มีทักษะทางปัญญา ในการที่จะน าความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ 
    การท างานในสายอาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
   ๑.๔ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อตนเองและ 
    ต่อผู้อื่น มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีมในงานท่องเที่ยว 
    การบริการ และโรงแรม 
   ๑.๕ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารด้วยวจนภาษาและ 
    อวจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 
    ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ๒. ผลลัพธ์ 
    บัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา 
   และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   ได้จริง ตรงตามสาขาวิชา แล้วภายใน ๑ ปก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกนบริหารธุรกิจ ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๔ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเฉพาะบังคับ ๒๑ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเฉพาะเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
   ๕) วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือวิชาชีพ   ๔ หน่วยกิต 
   ๖) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ๑๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 



-๑๐- 

  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 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
  และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
  และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการ 
  และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ด าเนินการปรับแก้อาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ า ตามข้อ ๔ ในประกาศฯ  
   “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน 
   หลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา” 
  ๑.๒ ขอให้ทบทวนแผนการรับนิสิต โดยให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
   ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๓ ขอให้ปรับแก้แผนการศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา ๒ โดยสหกิจศึกษาเป็น 
   รายวิชาที่หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
   แบบเต็มเวลา จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนร่วมได้  
  ๑.๔ ขอให้ปรับแก้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่แสดง 
   การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในหมวดที่ ๔ ต้องตรงกับเอกสารแนบหมายเลข ๓ 



-๑๑- 

  ๑.๕ ขอให้เพ่ิมเอกสารแนบ ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดค า 
   เมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้ถูกต้องและเรียบร้อย และให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า  
   “ประยุกต์ใช้” หากมี ให้ปรับเป็น “ประยุกต์” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)  
   (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
   และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๐๐ คน 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๒๐๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๒๐๐ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ 

ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 

การจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน 

นิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๐๐ คน แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๐๐ คน  
 



-๑๒- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ 
  ภาคการศึกษาต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรี จ านวน ๒๐๐ คน โดยขอให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะของสถาบันที่มี 
การเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ าเป็นต้องพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัญชีบัณฑิตที่มี 
ทักษะความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่จะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๓๙ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) หมวดวิชาเอกบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๒.๒) หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
    ๒.๓) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 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 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ด าเนินการปรับแก้อาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ า ตามข้อ ๔ ในประกาศฯ  
   “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน 
   หลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา”   
  ๑.๒ ขอให้ปรับแกว้ัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ ทั้งนี้ควรระบุให้ 
   ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๓ ให้ปรับลดจ านวนการรับนิสิต โดยให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
   ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับแก้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่แสดง 
   การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในหมวดที่ ๔ ต้องตรงกับเอกสารแนบหมายเลข ๓ 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดค า 
   เมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้ถูกต้องและเรียบร้อย และให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า  
   “ประยุกต์ใช้” หากมี ให้ปรับเป็น “ประยุกต์” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)  
   (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
   และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๑๔- 

 ๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปกการศึกษา ๒๕๕๔  

และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปก ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ 

จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปก ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑  

และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ๓๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) เอกบังคับ ๔๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) เอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์ 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 

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



-๑๕- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ทบทวนแผนการรับนิสิต โดยให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
   ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการให้ปริญญา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” 
  ๑.๓ ขอให้ปรับแก้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องต่อ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
   สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ. ๑)  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
(๕ ปก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
รวมถึงองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ได้ท าการ 
ปรับปรุง Model Course ๓.๑๗ Maritime English (๒๐๑๕) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศและ Model Course ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้  
ได้น าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๙๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน   ๒๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๑๓๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) เอกบังคับ ๑๒๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) เอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
(๕ ปก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๖- 

  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 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปก)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปก)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจาก “หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปก)” เป็น  
   “หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปก” 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปกการศึกษา ๒๕๕๔ ครบรอบระยะเวลา ๕ ปก จึงต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปก ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ือ 
อนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น “Medical Hub” และตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ นิสิต บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 



-๑๗- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๖๑ หน่วยกิต 
    ก. วิทยาศาสตร์ ๑๓ หน่วยกิต 
    ข. พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๗ หน่วยกิต 
    ค. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๑ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาชีพ ๔๗ หน่วยกิต 
    ก. วิชาชีพ ๓๐ หน่วยกิต 
    ข. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้เมื่อปกการศึกษา ๒๕๕๕ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรตามข้อก าหนดของส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ฉบับปรับปรุง ปก ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน”  
รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น  
“Medical Hub” และตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 



-๑๘- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) พ้ืนฐานวิชาชีพ ๕๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพ ๕๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๒ ขอให้คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรตรวจสอบจ านวนอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากสถาบันร่วมผลิต ให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
   หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๒ วรรคสอง “ทั้งนี้  
   เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
   บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท าหน้าที่เป็น 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน”  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
 

  หลักสูตรที่จะขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ  
และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งกองแผนงานทราบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 



-๑๙- 

ขั้นตอนการปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนการปรับแผนการผลิตบัณฑิตและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
 ๔.๑๑ สัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ประจ า 
 

  การก าหนดแผนการผลิตบัณฑิตขอให้พิจารณาสัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ประจ า 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ โดยมีสัดส่วน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ประจ า 
๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๘ : ๑ 
๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐ : ๑ 
๓. วิศวกรรมศาสตร์ ๒๐ : ๑ 
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๘ : ๑ 
๕. เกษตร ป่าไม้และประมง ๒๐ : ๑ 
๖. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
    การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 

๒๕ : ๑ 

๗. นิติศาสตร์ ๕๐ : ๑ 
๘. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๓๐ : ๑ 
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ๘ : ๑ 
๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๒๕ : ๑ 
ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. ส่วนงานเสนอการปรับแผนการผลิตบัณฑิตต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒. เมื่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

๔. เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

๕. แจ้งกองแผนงานทราบ 
 

๓. เมื่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว  
เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 



-๒๐- 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดแผนการผลิตบัณฑิต โดยให้สัดส่วนจ านวนนิสิต 
 ต่ออาจารย์ประจ า เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
 ๔.๑๒ การขอขยายเวลาส่งเกรด 
 

  ตามท่ีทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้จัดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ครั้งละ ๑ สัปดาห์ ตั้งแต่ 
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องการส่งเกรด มีมติให้เป็นไปตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ หลังจากสอบเสร็จวันสุดท้ายนับไป ๗ วัน หากมกีารส่งเกรดล่าช้า 
ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ท าหนังสือติดตามการส่งเกรดให้ส่งเกรดภายใน ๗ วัน  
หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค นั้น ในปกการศึกษา ๒๕๕๙ ก าหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน 
เป็นดังนี้ 
  ภาคต้น:  ๘ สิงหาคม-๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (ปิดภาคเรียน ๑ เดือน) 
  ภาคปลาย:  ๓ มกราคม-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (ปิดภาคเรียน ๑๓ วัน) 
  ภาคฤดูร้อน:  ๒๒ พฤษภาคม-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ในภาคต้น ปกการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(คาดหมาย) ปิดภาคเรียน ๑๕ วัน จึงขอหารือให้ปรับก าหนดการส่งเกรดเป็น “ให้ส่งเกรดภายใน ๑๒ วัน  
หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน” 

 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาการขอขยายเวลาส่งเกรด 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้ส่งเกรดภายใน ๑๒ วัน หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปกการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๒๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


