
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารที ่๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๕. ดร.สุรินทร ์ อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
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 ๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๘. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 ๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. รศ.ดร.เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. ดร.ตฤณ  กิตติการอ าพล    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. ดร.ชูชาติ  พิณพาทย์    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์กมลวรรณ พลรักดี    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๖. ผศ.สุวรรณี  มหากายนันท์    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นางสาวขนิษฐา  ชื่นนิยม    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจ าเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ” 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงได้ด าเนินให้ภาควิชาที่มีคณาจารย์มีภาระงานสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๘ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา และ
ภาควิชาภาษาตะวันตก แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมรายละเอียดที่ต้องสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบ ซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจ าเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ” 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์จ านวน ๑๘ คน แล้ว จึงขอรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้เสนอ ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ “ที่ประชุม 
ขอน า ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปพิจารณาก่อน 
แล้วจะน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป” 
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาเพ่ือโปรดพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๑๘ ตารางที่ ๙ เพ่ิมช่องข้อมูลเป็นร้อยละ และให้หมายเหตุใต้ตารางว่า 
   รวมอาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” และอาจารย์โรงเรียนสาธิต 
   อาชีวศึกษา 
  ๑.๒ หน้า ๒๑ ตารางที่ ๑๒ เพ่ิมช่องข้อมูลเป็นร้อยละ 
  ๑.๓ หน้า ๒๒ ปรับตารางที่ ๑๓ ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท า 
   หลังส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๔ หน้า ๔๘ ปรับตารางที่ ๒๙ ปี ๒๕๕๖ ช่องที่ ๓ ปรับเป็น ป ี๒๕๕๗ 
  ๑.๕ หน้า ๔๙ ปรับตารางที่ ๓๐ ให้สอดคล้องกับตารางที่ ๑๓  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๒ ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้เสนอ ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ “ที่ประชุม 
ขอน า ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ไปพิจารณาก่อน แล้วจะน า
กลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป” 
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา มาเพ่ือโปรดพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. จ านวนการผลิตบัณฑิตขอให้ดูตามกติกาของสภาวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร 
 ๒. ขอให้คงจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีเท่าเดิม และเพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๓. ขอให้มีการวางแผนในการผลิตบัณฑิต ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้าจะผลิตบัณฑิตด้านใด  
  จ านวนเท่าไร ด้วยเหตุผลอะไร 
 ๔. ในการคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตขอให้คิดค่า FTES ด้วย 
 ๕. การคิดต้นทนุการผลิตบัณฑิตขอให้สะท้อนการคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตที่แท้จริง 
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๓๕๕ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๒,๓๕๕ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๑,๑๖๔ ๑,๐๔๓ ๒,๒๐๗ 

ปริญญาโท ๑๔ ๑๒๑ ๑๓๕ 
ปริญญาเอก ๑๑ ๒ ๑๓ 

  รวม ๑,๑๘๙ ๑,๑๖๖ ๒,๓๕๕ 
           ข้อมูลวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๓๕๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๓๕๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสุปราณี  แก้วภิรมย์  

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี   

 

  นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๙๕๐ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  โดยวิธีปกต ิโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑๐ เดือน 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Polymer Science and ๒๕๕๖  University of Manchester Institute of  
        Technology)     Science and Technology (UMIST) 
     ประเทศสหราชอาณาจักร 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) ๒๕๔๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)  ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๘  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Phuchaduek, W., Jamnongkan, T., Rattanasak, U., Boonsang, S. & Kaewpirom, S. 

(2015). Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) 
hydrogel conductive polymer composites. Journal of Applied Polymer Science, 
132(28), 42234 (1-9).  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)) 
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 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

เรื่องท่ี ๒ Kaewpirom, S. & Worrarat, C. (2014). Preparation and properties of pineapple leaf 
fiber reinforced poly(lactic acid) green composites. Fibers and Polymers, 15(7), 
1469-1477. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
เรื่องท่ี ๓ Kaewpirom, S. & Kunwong, D. (2012). Curing behavior and cured film 

performance of easy-to-clean UV-curable coatings based on hybrid urethane 
acrylate oligomers. Journal of Polymer Research, 19, 9995 (1-12). 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ Jamnongkan, T. & Kaewpirom, S. (2010). Potassium release kinetics and water 
retention of controlled-release fertilizers based on chitosan hydrogels. Journal of 
Polymer and the Environment, 18(3), 413-421. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๕ Phuchaduek, W., Rattanasak, U. & Kaewpirom, S. (2013). Investigations on 
electrostatic dissipative materials derived from poly(vinyl alcohol)/ferrofluid 
composites. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(5), 529-535. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

เรื่องท่ี ๖ อดิศักดิ์  เบ้านอก, อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์ และสุปราณี  แก้วภิรมย์. (๒๕๕๗). การเตรียมและ
ศึกษาสมบัติของโฟมพอลิสไตรีนรีไซเคิล/เถ้าลอย PCC คอมโพสิตเพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการ
ประทุของไฟฟ้าสถิต. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ๑๐(๒), ๒๓-๓๓. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๗ วีระชน  ศรีหาตา และสุปราณี  แก้วภิรมย์. (๒๕๕๖). วัสดปุ้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต  
ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผสมไคโตซาน/พอลิ(เอทีลีน ไกลคอล). วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, ๙(๒), ๑-๑๐. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
เรื่องท่ี ๘ สุทธิลักษณ์  สุขทนารักษ์, ทองใส  จ านงการ และสุปราณี  แก้วภิรมย์. (๒๕๕๕).การหลุดลอก

ของสารหล่อลื่น Zdol เมื่อได้รับความร้อนจากการฉายเลเซอรใ์นเทคโนโลยีการบนัทึกข้อมูลบนแถบ
แม่เหล็กแบบใช้ความร้อนเข้าชว่ย. วารสารวิทยาศาสตร ์มข., ๔๐(๒), ๕๘๔-๕๙๘. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุปราณี  แก้วภิรมย์. (๒๕๕๘). ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี. กรุงเทพฯ: บริษัทแดเนกซ์อินเตอร์คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด. (๒๗๖ หน้า) ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๙๔-๓๒๙-๓ 
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  
โดยวิธีปกต ิ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๒๓๖๘๖  การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์) แล้วเห็นว่า  
นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 



- ๙ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี ของ นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ โดยวิธีปกติ  
  โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนล าดับชื่อในเอกสารแบบแสดงหลักฐาน 
  การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้ตรงกับชื่อในบทความวิจัย 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์ 

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
 

  นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์  พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๓๙-๒๕๕๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๖ ปี ๖ เดือน 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) ๒๕๓๒  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๑๐ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พรนภา  หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์. (๒๕๕๓). ความเชื่อ แบบแผนการดื่มและปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในระยะต่างๆ ของเยาวชนไทยในเขตภาค
ตะวันออก. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๕(๒), ๒๘-๓๙. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา  หอมสินธุ์. (๒๕๕๗). การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดา
เกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนหญิง. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๙(๒), ๓๓-๔๔. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พรนภา  หอมสินธุ์. (๒๕๕๘). แนวคิด และทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น. ชลบุร:ี ชลบุรีการพิมพ์. 
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา 
การพยาบาลชุมชน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์  (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๑๔๐๓ การพยาบาลชุมชน ๓) แล้วเห็นว่า นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์ 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๑๑ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ของ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ของ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวแดง  แซ่เบ๊  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

 นางสาวแดง  แซ่เบ๊ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๒๒-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๔ เดือน     

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี  ๒๕๕๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
ผลงานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Saebea, D., Authayanun, S. Patcharavorachot, Y. & Arpornwichanop, A. (2014). 

Effect of anode-cathode exhaust gas recirculation on energy recuperation in a 
solid oxide fuel cell-gas turbine hybrid power system. Energy, 94, 218-232.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   



- ๑๒ - 

เรื่องท่ี ๒ Saebea, D., Authayanun, S. Patcharavorachot, Y. & Arpornwichanop, A. (2014). 
Enhancement of hydrogen production for steam reforming of biogas in fluidized 
bed membrane reactor. Chemical Engineering Transactions, 39, 1177-1182. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Saebea, D., Authayanun, S. Patcharavorachot, Y. & Arpornwichanop, A. (2015). 
Effects of SOFC exhaust gas recirculation on performance of solid oxide fuel 
cell-gas turbine hybrid system utilizing renewable fuels. ECS Transactions, 68(1), 
301-313. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ Saebea, D., Authayanun, S. Patcharavorachot, Y. & Arpornwichanop, A. (2014). 
Thermodynamic analysis of hydrogen production from the adsorption-enhanced 
steam reforming of biogas. Energy Procedia, 61, 2254-2257. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวแดง  แซ่เบ๊ ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โดย วิธีปกติ แบบที่ ๒  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน นางสาวแดง  แซ่เบ๊ (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๓๔๑ จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์) 
แล้วเห็นว่า นางสาวแดง  แซ่เบ๊ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวแดง  แซ่เบ๊ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 



- ๑๓ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาวแดง  แซ่เบ๊ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาวแดง  แซ่เบ๊  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอังคนา  จงเจริญ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล 

 

  นางสาวอังคนา  จงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๓๔๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๓๗  วิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อังคนา  จงเจริญ และสิริกร  เทียนหล่อ. (๒๕๕๘). ผลของการจัดการกับความปวดอย่างมีแบบ

แผนต่อความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง  
 ณ โรงพยาบาลชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๒), ๗๖-๙๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) 
 กลุ่มท่ี ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 



- ๑๔ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ อังคนา  จงเจริญ. (๒๕๕๘). การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง. วารสาร 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๓), ๖๘-๘๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอังคนา  จงเจริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา 
การพยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอังคนา  จงเจริญ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๓๒๐๒ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒) แล้วเห็นว่า  
นางสาวอังคนา  จงเจริญ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวอังคนา  จงเจริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวอังคนา  จงเจริญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวอังคนา  จงเจริญ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๕ - 

 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๑๓-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๖ เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing)   ๒๕๕๕   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
พย.ม. (สุขภาพจิตและจิตเวช) ๒๕๔๘   มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๔๑   มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์, ธนวรรณ  อาษารัฐ, สิริพิมพ์ ชูปาน 

และพรพรรณ  ศรีโสภา. (๒๕๕๘). ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔), ๓๑-๔๗.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ดวงใจ วัฒนสินธุ์. (๒๕๕๙). การป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การ

ปฏิบัติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๔(๑), ๑-๑๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 



- ๑๖ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์  (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๖๒๐๑ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๑) แล้วเห็น
ว่า นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการจัดการ 
 

  นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๘๕-๒๕๕๒ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓๖ ปี ๖ เดือน 
 

คุณวุฒิ     ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Business Information System) ๒๕๕๑  RMIT University, Australia 
M.B.A.     ๒๕๓๗  Central Queensland University, Australia 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)   ๒๕๒๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  ๒๕๒๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Choochinprakarn, N. (2015). Strategic uses of electronic commerce for Thai travel 

small and medium enterprises (SMEs). In Proceedings of the Business & 
Management Conference (pp. 94-115). Vienna, Austria: The International  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องที่ ๑ นฤมล  ชูชินปราการ. (๒๕๕๙). การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการด้าน 
 การท่องเที่ยวขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย: รูปแบบการพัฒนาแบบเป็นขั้นตอน. 

วารสารสุทธิปริทัศน์, ๓๐(๙๓),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะตีพิมพ์ประจ าเดือน 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๘๓๑๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) แล้วเห็นว่า 
นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวนฤมล  ชูชินปราการ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการจัดการ 
 

  นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๑๑-๒๕๔๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การจัดการ)  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศไทย 
บธ.ม. (การจัดการ)  ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Mathuramaytha, C. (2012). The impacts of intellectual capital on innovative 

capability: Building the sustain competitive advantage on a resource-based 
perspective of Thailand industrials. International Business Management, 6(4), 451-457. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๑๙ - 

เรื่องที่ ๒ ชลธิชา  มธุรเมธา. (๒๕๕๗). ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ การมุ่งเน้นตลาด และความสามารถ 
 ขององค์กร: สร้างความเป็นนานาชาติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย - 
 ตามแนวคิดฐานทรัพยากร. วารสารบริหารธุรกิจ, ๓๗(๑๔๔), ๕๓-๖๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ชลธิชา  มธุรเมธา. (๒๕๕๗). แนวคิดเก่ียวกับทุนทางปัญญาเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันของ

องค์กร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๓๔(๓), ๑๓๙-๑๔๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การจัดการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวชลธิชา  มธรุเมธา (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๕๘๓๕๓ การจัดการเชิงกลยุทธ์) แล้วเห็นว่า  
นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๐ - 

 ๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวัชรินทร์  ดงบัง 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

  นายวัชรินทร์  ดงบัง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๑๘๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๕๔   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๑   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมือ่วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Dongbang, W. & Pirompugd, W. (2015). Experimental study on drying kinetics of 

anchovy using centrifugal fluidized bed technique. International Journal of 
Agricultural and Biological Engineering, 8(5), 132-141. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ วัชรินทร์  ดงบัง. (๒๕๕๖). รังสีอินฟราเรดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๒), ๒๙๙-๓๐๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายวัชรินทร์  ดงบัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 



- ๒๑ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวัชรินทร์  ดงบัง  (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา ๕๓๕๓๕๓ เครือ่งยนต์สันดาปภายใน และประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๓๓๒๒ การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ๑) แล้วเห็นว่า นายวัชรินทร์  ดงบัง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพ 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวัชรินทร์  ดงบัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายวัชรินทร์  ดงบัง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายวัชรินทร์  ดงบัง  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

  นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๓๐๙-๒๕๔๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Economics)  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  ๒๕๔๕  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



- ๒๒ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Bunnag, T. (2014). Analysis of the relationship between the variables in Japanese 

tourists demand using VECM and cointegration: The case of Thailand . Journal of 
Environmental Management and Tourism, 2(10), 114-126. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค. (๒๕๕๘). เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรพลังงาน: กรณีก๊าซ

ธรรมชาติและน้ ามัน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,  
 ๒๓(๔๓), ๑๐๗-๑๒๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค (เอกสาร
ประกอบการสอน และประเมินผลการสอน วิชา ๗๕๘๒๖๑ หลักเศรษฐศาสตร์) แล้วเห็นว่า  
นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวปาจรา  โพธิหัง 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางสาวปาจรา  โพธิหัง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๒๙๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) ๒๕๕๐   มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๔๕   มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ปาจรา  โพธิหัง, พรพรรณ  ศรีโสภา และอโนชา  ทัศนาธนชัย. (๒๕๕๙). ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่ม

อาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการพยาบาล
และการศึกษา, ๙(๒),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๕ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ปาจรา  โพธิหัง. (๒๕๕๙). ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม

วัยท างานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๔(๔), 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวปาจรา  โพธิหัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวปาจรา  โพธิหัง (เอกสาร
ประกอบการสอน และประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๑๒๐๑ การพยาบาลชุมชน ๑) แล้วเห็นว่า  
นางสาวปาจรา  โพธิหัง เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวปาจรา  โพธิหัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวปาจรา  โพธิหัง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวปาจรา  โพธิหัง  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
 ๔.๓.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ “บูรพาเวชสาร  
  Burapha Journal of Medicine ISSN 2350-9996” 
 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ในกรณี
วารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ในการนีค้ณะแพทยศาสตร์ 
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มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จ านวน ๑ ฉบับ 
ได้แก่ บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine ISSN 2350-9996 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมือ่วันศุกร์ที่  
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine  
ISSN 2350-9996 แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบ บูรพาเวชสาร Burapha Journal of 
Medicine ISSN 2350-9996 ในขั้นต้นแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาบูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine ISSN 2350-9996 
  เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองบูรพาเวชสาร Burapha Journal of  
  Medicine ISSN 2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองบูรพาเวชสาร Burapha Journal of  
  Medicine ISSN 2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบพิจารณาบูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine ISSN  
  2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองบูรพาเวชสาร Burapha Journal of  
  Medicine ISSN 2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองบูรพาเวชสาร Burapha Journal of  
  Medicine ISSN 2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ต่อไป 
 
 ๔.๔ พิจารณาเลือกผู้แทนสภาวิชาการ 
  ๔.๔.๑ พิจารณาเลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๔๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งค าสั่งดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “ข้อ  ๗  ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ชุดหนึ่ง  ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง 
 (๓)  ผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งกรรมการสภาวิชาการเลือกกันเอง  จ านวน  ๑  คน 
เป็นกรรมการ” 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาเลือกผู้แทนสภาวิชาการ เป็นกรรมการวิจัย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา เลือกผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ เลือกศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้แทนสภาวิชาการ 
 เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ๔.๕ การก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ และตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
  (Key Performance Indicators)  
  ๔.๕.๑ การก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ 
 

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากหนังสือฉบับ
ดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้ 
เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บ 
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. ๓-๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสม 
กับบริบทของแต่ละสถาบันได้ และให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓-๗ ทั้งนี้ ต้องได้รับความ 
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น  
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาก าหนด
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ เรียบร้อยแล้ว ส าหรับ
แบบฟอร์ม มคอ.๗ จะหารือในคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือพิจารณาปรับแก้แบบฟอร์มต่อไป ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์ม ดังนี้ 
  ๑) แบบฟอร์ม มคอ. ๓ 
  ๒) แบบฟอร์ม มคอ. ๔ 
  ๓) แบบฟอร์ม มคอ. ๕ 
  ๔) แบบฟอร์ม มคอ. ๖ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑) แบบฟอร์ม มคอ. ๓ 
 ๒) แบบฟอร์ม มคอ. ๔ 
 ๓) แบบฟอร์ม มคอ. ๕ 
 ๔) แบบฟอร์ม มคอ. ๖ 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบแบบฟอร์ม มคอ.๓-๖ โดยให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้เพ่ิมแผนการสอนในแบบฟอร์ม มคอ. ๓ และแบบฟอร์ม มคอ. ๔  
   ประจ ารายชั่วโมง 
  ๑.๒ ขอให้แยกประเด็นการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ชัดเจน 
  ๑.๓ ขอให้ปรับข้อความในแบบฟอร์ม มคอ. ๓ หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ การทวนสอบ 
   มาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
  ๑.๔ ขอให้ท าแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๒ การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากหนังสือฉบับ
ดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร 
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น  
   เพ่ือให้การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปรับชื่อตารางเป็น ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
   (Key performance indicators of educational process) 
  ๑.๒ ตัดข้อ ๗ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
   การจัดการเรียนการสอน  
  ๑.๓ ตัดข้อ ๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
   หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
  ๑.๔ ตัดข้อ ๙ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
   วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี  
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  ๑.๕ ข้อ ๑๐ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
   คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ให้นิยาม 
   ข้อความ “ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร” หรือปรับข้อความ เป็น “ด้านการจัด 
   การเรียนการสอน” 
  ๑.๖ ตัดข้อ ๑๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  
   เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การแก้ไขสีประจ าคณะ 
  ๔.๖.๑ ขอแก้ไขสีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากเดิม “สีชมพู”  
   เป็น “สีม่วงแดง” 
 

  ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มีความประสงค์ขอแก้ไขสีประจ าคณะฯ  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจาก 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ยึดถือสีมาเจนต้า (Magenta) เป็นสีประจ าคณะฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะฯ  
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งสีมาเจนต้า (Magenta) นี้ ตรงกับภาษาไทยคือสีม่วงแดง ไม่ใช่สีชมพู 
แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพ่ือให้สีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ถูกต้องตรงความเป็นจริง  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขอแก้ไขสีประจ าคณะฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญา 
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ จากเดิม “สีชมพู” เป็น “สีม่วงแดง” (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา  
 ๑. การขอแก้ไขสีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากเดิม “สีชมพู” เป็น “สีม่วงแดง” 
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ 
  สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  
  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขสีประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากเดิม “สีชมพู”  
  เป็น “สีม่วงแดง” และ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา  
  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
  ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๗ ขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๔.๗.๑ ขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
  เพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  และขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
  ความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ท่ีจะรวมทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก ในเล่มเดียวกัน และต้องการปรับชื่อสาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาโท จากเดิม “หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง” เป็น “หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะฯ จึงขอยกเลิก 
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๔ คน และระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒๕ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
และการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์ 
 และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์ 
  และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๗.๒ ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชาสุขศึกษา ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๘ คน และยังคง
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อพฤหัสบดี
ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๓ ขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีนโยบายแยกหลักสูตร 
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ 
สิ่งแวดล้อม ออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดส านักจัดการศึกษา คณะฯ จึงขอยกเลิก
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หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๔๓ คน และยังคงจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อพฤหัสบดีที่  
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๔ ขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลท าให้การด าเนินการร่างหลักสูตรฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในแนวปฏิบัติเดิมที่ก าหนดให้ผู้เข้าศึกษา
จะต้องส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเข้ามาศึกษาในระบบโดยมีการ
เทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนในระดับ ปวส. ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ 
และสามารถส าเร็จการศึกษา ภายใน ๒ ปีการศึกษาได้ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ 
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๒ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะ
ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่ออังคารที่  
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสตูรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๘.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑) มีความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพ สามารถบริหารจัดการ วางแผน วิจัย ประเมินผล พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ระบบสุขภาพ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของประชาชน 
  ๒) มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพตามบริบทสังคม 
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยสามารถประเมินปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ และ 
บูรณาการความรู้สู่การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  ๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้แนวทางและ 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน 
  ๔) มีความรอบรู้ในวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถท าการวิจัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 
  ๕) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ/เครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้บรรลุและ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน 
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวคาดว่าจะท าให้มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ได้ประกอบวิชาชีพตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยประมาณ 



- ๓๓ - 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑) เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้/วิชาชีพ 
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรม 
  ๒) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้แนวทางและ
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับประเทศและประชาคมโลก 
  ๓) มีทักษะการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมที ่
หลากหลาย โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมินปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ อย่างเป็นระบบ
และบูรณาการความรู้สู่การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๔) เป็นผู้มีความเข้าใจถ่องแท้และลึกซึ้งในศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
มีทักษะ ในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีท่ันสมัยได้อย่างเหมาะสม 
  ๕) มีทักษะในการท างานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ/เครือข่ายสุขภาพ  
เพ่ือให้บรรลุและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน 
  ๖) มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถชี้น าในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวคาดว่าจะท าให้ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ได้ประกอบวิชาชีพตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยประมาณ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ๑๕ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๓๔ - 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม 

สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
  (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) 
  จ านวน ๕ คน 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) 
จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๓๕ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
 และการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้า 
 ศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก 
 (แบบ ๒.๑) จ านวน ๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะ 
  รับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และ 
  ระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) จ านวน ๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 



- ๓๖ - 

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งสิ้น อาทิเช่น 
ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงทางพลังงาน 
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องและมี
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๒) สามารถประยุกต์ความรู้ในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔) มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผน ข 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๒) สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔) สามารถประเมินปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจน 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ในการแก้ปัญหา 
ดังกล่าวในสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เชิงลึก และความแตกฉานในองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคง และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัย นักยุทธศาสตร์ ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษา กองทัพ หน่วยงานระดับ กระทรวง กรม หรือองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ
เช่น ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางการเมือง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางพลังงาน 
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องและมี
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคงอย่างลึกซึ้ง  
  ๒) สามารถประยุกตค์วามรู้ในการจัดการยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
  ๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔) มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- ๓๗ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาแกน   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาแกน   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
     - การศึกษาค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
     - รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  แบบ ๑.๑ (ส าเร็จปริญญาโท และท าดุษฎีนิพนธ์) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๕๑ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๕๑ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ (ส าเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และท าดุษฎีนิพนธ์) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหสับดีที ่
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

http://e-meeting.buu.ac.th/


- ๓๘ - 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 ๓. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ. ๐๔) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อสังเกต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ก าลังจะ 
  เกษียณอายุการปฏิบัติงาน คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ 
  หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าอยู่ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน และมอบหมายให้  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ แจ้งเรื่องนี้ต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ 
  นิติศาสตร์ ด้วย เพ่ือหาทางแก้ไข 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
  (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก 
  (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก 
(แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
 และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 บูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
 ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก 
  (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
  และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัย บูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับ 

  เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และ 

  ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านดนตรีศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการ
อัตราก าลังครูดนตรีในสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
โดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะประกอบวิชาชีพที่กล่าวมาข้างต้น 
  ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
   ๒.๑) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ
ครูดนตรี 
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   ๒.๒) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถบูรณาการ
ความรู้ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาดนตรี 
   ๒.๓) มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาตนเองและผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
   ๒.๔) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์และสังคม  
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส านึกในความเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
   ๒.๕) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
และ มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการเขียน และการน าเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
   ๒.๖) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาดนตรีอย่างบูรณาการที่มี
รูปแบบหลากหลาย และสร้างสรรค์ 
   ๒.๗) มีความอดทน ใจกว้าง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา และท างานเป็นทีม 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกติ 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน 
       วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒.๓ ตัดค าว่า “และผู้เรียน” 
   และ ข้อ ๒.๕ ตัดค าว่า “กับกลุ่มผู้เรียน” 
  ๑.๒ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๓ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา  
   โดยดูตัวอย่างได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  โดยขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิต เป็น ๓๐ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สัดส่วนจ านวน 
  อาจารย์ต่อจ านวนนิสิต หรืออาจเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 
  หากจะรับนิสิตมากกว่า ๓๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านครูศิลปะ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
อัตราก าลังครูศลิปะในสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความ 
เป็นไทยโดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะประกอบวิชาชีพที่กล่าวมาข้างต้น 
  ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้วบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
   ๒.๑) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
ส าหรับครูศิลปะ 
   ๒.๒) มีความรอบรู้ และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถ
บูรณาการความรู้ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาศิลปะ 
   ๒.๓) มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาตนเองและผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
   ๒.๔) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม  
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส านึกในความเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าต่อสังคมและความเป็นไทย 
   ๒.๕) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
และมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการเขียน และการน าเสนอด้วย 
รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
   ๒.๖) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาศิลปะอย่างบูรณาการที่มี
รูปแบบที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ 
   ๒.๗) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และ 
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
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   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒.๓ ตัดค าว่า “และผู้เรียน” 
   ข้อ ๒.๔ ตัดค าว่า “กับผู้เรียน” และ ข้อ ๒.๕ ตัดค าว่า “กับกลุ่มผู้เรียน” 
  ๑.๒ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๓ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา  
   โดยดูตัวอย่างได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 ๔.๘.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  โดยขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิต เป็น ๓๐ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สัดส่วนจ านวน 
  อาจารย์ต่อจ านวนนิสิต หรืออาจเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 
  หากจะรับนิสิตมากกว่า ๓๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๙ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
  (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 

  ตามท่ี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยที่ประชุมมมีติให้เปิดรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทก่อน แล้วจึงเปิดรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาเอก  
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หลังจากเปิดปริญญาโทแล้วเป็นเวลา ๒ ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งของอาจารย์และ 
หน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตร 
ความทราบแล้วนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร์ จึงสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โสภณ 
มาเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหลักสูตร และเป็นอาจารย์ประจ าให้แก่คณะสหเวชศาสตร์ในการสอน
นิสิตในหลักสูตรนี้มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังหลักสูตรยังด าเนินการ
แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โสภณ เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตรทุกคนอีกด้วย โดยประวัติการท างาน การท าวิจัย ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่
นิสิตปริญญาเอก ได้แนบมาพร้อมนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จึงมีความพร้อมที่จะเปิดรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขอด าเนินการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) 
จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะ 
  รับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๙.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๖ และมีการปรับปรุงเป็นระยะ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๓๘, ๒๕๔๑, ๒๕๔๕, 
๒๕๔๘ และ ๒๕๕๔ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับหลักสูตรตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จาก 
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๑ รวมทั้งการปรับ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้มีการด าเนินการปรับปรุง
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หลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมโดยพิจารณา
จากผลการประเมินหลักสูตร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบสุขภาพ
ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) ๒๘ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ) ๗๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๐๑๙ ลงวันที ่
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับ 
  ๑.๒ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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 ๔.๙.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๑ 
และปรับปรุงครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญา จึงต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 



- ๔๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๑ 
และปรับปรุงครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญา จึงต้อง 
มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๔๙ - 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศกึษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 



- ๕๐ - 

  แบบ ๒.๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๖ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอก ๒๑ หน่วยกิต 
      - วิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
      - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๕ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  



- ๕๑ - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 
    ปริญญาตรีทางการศึกษา)  ไม่นับหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 
    ปริญญาตรีทางการศึกษา) ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 
    ปริญญาตรีทางการศึกษา) ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    สารนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



- ๕๒ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

การปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งใช้มาเป็น
เวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าวสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และสอดคล้องต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ี
ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพิจารณาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และตรงต่อความต้องการของบัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
    ๑) วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
    ๒) วิชาเฉพาะ ๑๕ หน่วยกิต 
    ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๕๓ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๗ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มา
เป็นเวลา ๕ ปี แล้ว คณะศึกษาศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 



- ๕๔ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๑๔ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๗ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๑๔ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หนว่ยกิต 
    หมวดวิชาชีพครู ๑๑ หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูบังคับ   ๕ หน่วยกิต 
     - ปฏิบัติการสอน   ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๕๕ - 

 ๔.๙.๘ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มา
เป็นเวลา ๕ ปี และยังไม่มีการปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มี
ความทนัสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลีย่นแปลงทางวชิาการ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๑๓ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมือ่วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



- ๕๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๙ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มา 
เป็นเวลา ๕ ปีแล้ว และยังไม่มีการปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกบังคับ ๑๑ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๕ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกบังคับ ๒๓ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๕ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๐ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ควบคู่กับการ
สร้างเสริมเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พัฒนา
องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา การกีฬา การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
วิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ และแสดงบทบาทน าในการเตรียมความ
พร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านที่ ๓ ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
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สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธกิจ ด้านวิสัยทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัย บริบทการศึกษาไทย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดการจัดการเรียนการสอน พลศึกษา
สมัยใหม่ อัตราการเสียชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวเนื่องจากการขาดกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี 
ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาในระดับโลก มีความจ าเป็นต้องปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางพลศึกษา 
กิจกรรมทางกาย ความสามารถทางกาย และสุขภาพให้กับเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครู 
พลศึกษาสมัยใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและจากปัญหาการสมัครสอบ 
ครูผู้ช่วย เรื่องวุฒิการศึกษาของนิสิต กศ.บ. (การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) มีความจ าเป็นต้องตีความ 
ในเรื่องวุฒิว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัย ได้รับการสะท้อนกลับว่าเรื่องของชื่อวุฒิ 
ในปริญญามีปัญหาในการสมัครสอบและชื่อไม่ตรงกับวุฒิที่รับสมัคร ท าให้ไม่สามารถสมัครสอบได้ 
จากเหตุผลดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้ากับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกพลศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๗๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอก ๖๙ หน่วยกิต 
       - ทฤษฎี ๕๒ หน่วยกิต 
       - ปฏิบัติ ๑๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน 
       วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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



- ๖๐ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ ๓๒ หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๖ หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
         ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๖๑ - 

 ๔.๙.๑๒ หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา  
๕ ปี ประกอบกับประเทศไทย ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการปรับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศคุรุสภา เรื่อง 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าว เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องตามความ
ต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับชื่อสาขาวิชาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีปัญหาในการสมัครสอบซึ่งชื่อวุฒิในปริญญาไม่ตรงกับวุฒิที่รับสมัคร โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้มีการปรับชื่อหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ ๒๘ หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๖ หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
         ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

http://e-meeting.buu.ac.th/


- ๖๒ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ดังกล่าว เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
และสอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชา
การสอนฟิสิกส์ เป็น สาขาวิชาฟิสิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 



- ๖๓ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกติ 
   ๑) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๖ หน่วยกิต 
       - วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
         ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๖๔ - 

 ๔.๙.๑๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๘ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๘ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



- ๖๕ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลานานถึง ๕ ปีแล้ว 
ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย อีกทั้งปัญหาจากการสมัครสอบครูผู้ช่วย เรื่องวุฒิการศึกษาของนิสิต 
กศ.บ. (การสอนภาษาจีน) มีความจ าเป็นต้องตีความในเรื่องวุฒิว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ ซึ่งได้รับการ
สะท้อนกลับว่าเรื่องของชื่อวุฒิในปริญญามีปัญหาในการสมัครสอบและชื่อไม่ตรงกับวุฒิที่รับสมัคร ท าให้ 
ไม่สามารถสมัครสอบได้ นอกจากนั้นแล้วเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดโดยคณะกรรมการคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กรอบมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ซึ่งก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้น สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องต่อความต้องการดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
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   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตาม
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กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 
ของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกท้ังการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรตามวงรอบของการน าไปใช้ ได้แก่ ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากการน าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไปใช้จริงตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา และผลการวิจัยประเมินหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมาก  
(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๑) ตลอดจนการปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนาบัณฑิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกติ 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๘ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    ๒.๓) การสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น ามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นมาใหม่ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งมีการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ ๒๐ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๘ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๑๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ประเทศชาติ และสอดคล้องต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ให้ไว้  
ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ท่ัวประเทศ ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถเพ่ิมการสร้างประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการก าหนดไว้ในมาตรา ๓ ในการปรับ
นิยามวิชาชีพการสาธารณสุขให้ชัดเจน ขึ้นไว้ดังนี้คือ “วิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่า 
“วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟู
สภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน า
หลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์” ดังนั้น ในหลักสูตรการสร้างดุษฎีบัณฑิตนี้ ต้องปรับให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนและรองรับการเป็นวิชาชีพการสาธารณสุขให้มากท่ีสุด ทั้งนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
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สอดคล้องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และสอดคล้องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๐ หน่วยกิต 
     - วิชาแกน/วิชาชีพทางสาธารณสุข  ๗ หน่วยกิต 
     - วิชาเชี่ยวชาญเฉพาะ  ๓ หน่วยกิต 
     - วิชาด้านสัมมนา  ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
  (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๙.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
  ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ  
หลักสูตรนี้ได้ท าการปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี อีกท้ังต้องปรับเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๑ หน่วยกติ 
   ๑) วิชาแกน ๖๑ หน่วยกิต 
    - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๐ หน่วยกิต 
    - วิชาชีพสาธารณสุข ๓๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก  ๕๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
  ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ 
  ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เปิดใช้มาเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปีแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี ้เพ่ือให้
สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ๕ ปี 
  ทั้งนี ้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง (มคอ. ๑) มิได้ปรากฏชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชนไว้ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพสาธารณสุข ๓๖ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้เปิดใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา ๕ ปี 
  ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง (มคอ. ๑) มิได้ปรากฏชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๔ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพสาธารณสุข ๓๔ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาชีพเฉพาะสาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

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

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
  การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๙.๒๓ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเรียนรู้ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนด ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในทุกด้านจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาให้มีความทันสมัยและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
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  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
    งานนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการ 
  พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
  (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไทย 
ในปัจจุบันก าลังเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบให้ประชาชนจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างถ่องแท้ พลวัตดังกล่าวได้
ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยง และพ่ึงพากับเศรษฐกิจระดับระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น อันส่งผล
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กระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและต่อการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับ
ท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน สังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระหว่างประเทศ ท าให้
เกิดการผสมผสานและปฏิกิริยาระหว่างวัฒนธรรมทั้งในด้านบวกและด้านลบ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
จึงเป็นไปเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิตสามารถเข้าสู่สถานการณ์และพลวัตแบบใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
    วิชาบังคับทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    วิชาบังคับทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    การศึกษาค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการ 
  พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
  (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนิสิตสว่นใหญ่เป็นผู้มีอาชีพอยู่
ในขอบข่ายงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ท าให้การผลิตมหาบัณฑิตของสาขาฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอแนะข้อคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับความส าคัญขององค์
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ปรัชญาความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนในการเมือง ว่าเป็นความรู้พื้นฐานของ
มหาบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบัณฑิตซึ่งไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์กับ
ความยุติธรรมมาก่อน อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
มหาบัณฑิตที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยผลิตออกไปรับใช้สังคมนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้ครบถ้วน
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ทางหลักสูตรได้วางเอาไว้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาแกน   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาแกน   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
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    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
     - การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ๖ หน่วยกิต 
     - รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์  ๙ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
  และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ 
  ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๖ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
  การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุง คือ เนื่องจากความซับซ้อนของโลกาภิวัตน์และการขยายตัวของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ในระดับ
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สากลที่ส่งผลกระทบต่อบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบกับสถานการณ์
การเมืองไทยในปัจจุบันก าลังที่ก าลังเข้าสู่วิกฤติความเชื่อม่ันต่อสถาบันส าคัญของประเทศ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศอย่างกว้างขวาง ด้วยความซับซ้อนของปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้าง
และปัญหาในระดับปัจเจกชน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวสังคมไทยจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง
ต่อสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนของ
โลกทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ประกอบกับการปรับปรุงได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญแก่คุณภาพการศึกษาระดับสากล และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและเกณฑ์ดังกล่าว การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงเป็นไปเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง สามารถเข้าสู่สถานการณ์และพลวัต
แบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ในส่วนของชื่อ
สาขาวิชา ได้มีการปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการเป็น 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ คือ Political 
Economy and Governance ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เป็นการแปลศัพท์ใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกับรากศัพท์เดิมทางรัฐศาสตร์ ที่ให้ความหมายค าว่า Governance หมายถึง “การจัดการ
ปกครอง” คือ การจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่สมดุลระหว่างรัฐกับประชาชน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ  
การจัดรูปแบบการปกครองที่ดีและเหมาะสมกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐ (ในฐานะ
ผู้ปกครอง) และ ฝ่ายประชาชน (ในฐานะผู้ถูกปกครอง) เป็นรัฐประชาที่ดี และประการที่สองเพ่ือไม่ให้ 
ทับซ้อนสาขาวิชาการบริหาร และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ใช้ค าว่า Governance ในความหมายการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกนิยามข้ึนจากธนาคารโลก (World Bank) ที่ให้ความส าคัญเฉพาะมิติ 
การบริหารจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่การแปลของสาขารัฐศาสตร์เป็นการแปล 
ในความหมายกว้างและครอบคลุมถึงการจัดการปกครองของรัฐและสังคม 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    วิชาบังคับท่ัวไป   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    วิชาบังคับท่ัวไป   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    การศึกษาค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ 
  ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องด้วยครบรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส าคัญในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน (AC: ASEAN 
Community) ดังนี้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาให้มีความทันสมัยและสนองต่อ 

ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๙๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๒๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องด้วยครบรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบ
กับอัตลักษณ์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของภาคตะวันออก และ
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ต าแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นภูมิภาคท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ
สองของประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน (AC: ASEAN 
Community) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวน ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียนในการ
น าองค์ความรู้ไปต่อยอดส าหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับ
ความรู้ในศาสตร์สาขาเดิมของตนเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ  
สืบต่อไป 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๙๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหน็ชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๙.๒๙ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้เกิดการเชื่อมโยงในทุกมิติเข้าด้วยกันทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและเทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตและการด าเนินไปของกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบซึ่งกันและกัน องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จึงมีพัฒนาการไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ซึ่งกระบวนทัศน์หลังอิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ที่ผ่านพ้นไป ได้แก่การหันมาให้ความส าคัญกับภาคประชาสังคม (Civil Society) และ 
ภาคพลเมือง อันเป็นภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการยกระดับการสร้างบริการสาธารณะ สอดคล้องกับหัวใจ
หลักของรัฐประศาสนศาสตร์ นั่นคือ ผลประโยชน์สาธารณะ และยังผสานด้วยกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ที่ก้าวไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งตอบสนองต่อประชาชน (Responsive 
Governance) อันจะอ านวยให้การบริหารจัดการสาธารณะมีความเท่ียงธรรม เกิดประสิทธิภาพ และ
ค านึงถึงพลเมืองผู้รับประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและองค์ความรู้มีการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ท าให้การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตนักบริหารงานในทุกระดับทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องแสวงหาและก้าวทันความรู้ที่มีพลวัต สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน
ได้ดียิ่งขึ้น การผลิตบัณฑิตทางการบริหารจัดการเพ่ือออกไปรับใช้สังคมจึงต้องมีการวางรากฐานในด้าน
ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จ าเป็น ให้สามารถเป็นบุคลากรผู้พร้อมรับใช้สังคมและ 
มีความพร้อมต่อการต่อยอดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป กล่าวคือ บัณฑิตจะเป็นทั้งนักปฏิบัติและ
นักวิชาการ ทั้งนี้จึงมีรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) กับหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกติ 
   ๑) วิชาเอก ๘๗ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๕๑ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโท  ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

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

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ครบรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาที่ควรได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียนในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างรอบด้าน และสอดคล้องต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๖๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
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  หลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่
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ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียนในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
สะทอ้นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างรอบด้านและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และปรับชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  หลักสูตรวิชาโทการบริหารท้องถิ่น 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกติ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตมหาบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
  การท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 

และการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ หลักสูตร 
นานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการจัดการการบริการและ 
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
ให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และได้ปรับชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชาเป็น “หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙”  
  เนื่องจาก ชื่อสาขาวิชา การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  
(International Hospitality and Tourism Management) จะมีข้อได้เปรียบเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 
และหางานท า เพราะ ค าว่า การบริการ (hospitality) หมายถึง องค์รวมศาสตร์ด้านการบริการ เช่น 
การโรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน รถเช่า การจัดการประชุมสัมมนา รีสอร์ทและสปา ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 
ค าเดิมที่ใช้ การโรงแรม (hotel) นอกจากนี้ จุดขายของการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ ความเป็นไทย 
ซึ่งสร้างความประทับใจที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
จึงได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่นิสิต ในขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาส 
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมสากลด้วยเช่นกัน และจากการสอบถามมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้าน 
การบริการการท่องเที่ยว และการโรงแรม พบว่า อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการ 
การบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management) สูงมาก บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งาน 
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กับบริษัทสายการบินทั้งในและต่างประเทศ โรงแรมระดับ ๔-๕ ดาวในเครือนานาชาติ ภัตตาคาร chain  
ระดับนานาชาติ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
  การท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
  การท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๙.๓๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอน 
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความ 
ทันสมัย และเป็นสากลตอบรับต่อนโยบายของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๓๕ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีและครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ 
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน จึงต้องมีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับก าหนด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๘ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๕๖ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี 
และเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศกึษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



- ๙๓ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๖ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ 
หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีและครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในปัจจุบัน 
จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบเครื่องประดับก าหนด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๙ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๔๗ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๙๔ - 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  ให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่รวดเร็วมาก ดังนั้น 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะอิงมาตรฐานหลักสูตรของ The Association 
for Computing Machinery (ACM) โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ช านาญทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ เขียนวิเคราะห์ และบริหาร
จัดการระบบ สารสนเทศได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
 



- ๙๕ - 

  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ 
  ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการของ



- ๙๖ - 

เทคโนโลยีการเกษตรในศตวรรษที่ ๒๑ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัยอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งตามผลการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทุก ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๕ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ 
  ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๙๗ - 

 ๔.๙.๓๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกร่วม ๑๓ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอกบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 



- ๙๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี(มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ 
  ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑๐.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ปรับแก้ไขรหัสวิชา การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พิมพ์รหัสวิชาผิดเป็น ๔๐๕๓๓๗๖ ที่ถูกต้องคือ ๔๐๕๓๗๖ สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
  ๒) ปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ-การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง รายวิชา ๔๐๕๔๘๑ สมัมนาการศึกษาปฐมวัย พิมพ์ผิดเป็น ๓(๓-๐-๖) ที่ถูกต้อง คือ ๓(๒-๒-๕) 
สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๙๙ - 

 ๔.๑๐.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑  
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑(๐-๓-๑) 
  ๒) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑  
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑(๐-๓-๑) 
  ๓) แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ) เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับแก้ไข 
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์จาก
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ)   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๐๐ - 

 ๔.๑๐.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑  
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑(๐-๓-๑) 
  ๒) ปรับแก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑  
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑(๐-๓-๑) 
  ๓) แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ) เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน 
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับแก้ไข 
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์จาก
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ)   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๐๑ - 

 ๔.๑๐.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นางยุพา พงศบุตร เป็น  
นางสาวปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา เนื่องจาก สิ้นสุดสัญญาจ้างของ นางยุพา พงศบุตร และได้พิจารณา
คุณสมบัติของ ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา แล้วว่า สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ โดยอาจารย์จบตรงทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไปประจ าหลักสูตรอ่ืน 
จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๒ จาก นายชัยณรงค์ เครือนวน เป็น นายสกฤติ อิสริยานนท์ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



- ๑๐๒ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ 
จาก นางสริยา วิริโยสุทธิกุล เป็น นางสาวภารดี ปลื้มโกศล เนื่องจากอาจารย์ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรอื่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๐๓ - 

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

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นติิศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก นางสาวภารดี ปลื้มโกศล เป็น นางสริยา วิริโยสุทธิกุล เนื่องจากอาจารย์ย้าย 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม 
ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรในล าดับ ๕ จาก นางวนัสรา เชาวน์นิยม เป็น นายชิงชัย เมธพัฒน์ (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 



- ๑๐๔ - 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕  
นางสาวเหลืองแก้ว โกยทรัพย์ เนื่องจากลาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๐๕ - 

 ๔.๑๐.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผลตามรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร เป็น นางสาววรัมพา สุวรรณรัตน์ 
เนื่องจากนางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์ เป็น นางสาวกาญจนา บัวดอก 
เนื่องจากไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางลักษณา จันทร์แจ่มหล้า เป็น นางสาวจิราภรณ์ โยวทิตย์ 
เนื่องจากนางลักษณา จันทร์แจ่มหล้า ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๔.๑/๐๑๗-๒๑ และ  
ศธ ๖๖๐๔/๐๐๑-๐๔ ลงวันที ่๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๐๖ - 

 ๔.๑๐.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์เพ่ิมเติม และเพ่ือให้เป็นไปตามการด าเนินงานตามงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับหลักสูตร จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นายชลัช จงสืบพันธ์ 
เป็น นายประสงค์ เลาหะพงษ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที ่ 
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
  ตามปฏิทินการประชุมสภาวิชาการได้ก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เป็น วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ฝ่ายเลขานุการจึงขอหารือคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  



- ๑๐๗ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๕๙ เป็น วันอังคารที่ ๒๒  
 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เป็น วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
 ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 

                          
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)                      (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี            ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


