
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันอังคารที ่๒๘ มิถุนายน 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.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๔. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

 ๑๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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ผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ ตามที่กรรมการได้แก้ไขมาแล้ว  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑,๐๓๗ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษานั้น สภาวิชาการต้องพิจารณาทั้งจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๑,๐๓๗ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๔๕ ๑ ๔๖ 

ปริญญาโท ๑ ๑๖ ๑๗ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๔๖๘ ๒๒ ๔๙๐ 

ปริญญาตรี* ๓๔๔ - ๓๔๔ 
ปริญญาโท ๑๖ ๑๑๐ ๑๒๖ 
ปริญญาเอก ๑๐ ๔ ๑๔ 

  รวม ๘๘๔ ๑๕๓ ๑,๐๓๗ 
* หมายถึง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา      ข้อมูลวันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑,๐๓๗ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑,๐๓๗ คน ตามรายชื่อที่เสนอ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๑.๒ การอนุมัติการส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๖๙ คน 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน 
ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน 
ผลการเรียน การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ” 
 และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องได้รับการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๖๙ คน โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมอ านวยการฯ โรงเรียนแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

เข้าศึกษาปีการศึกษา รวมจ านวนนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ๑ ๒๒ ๒๓ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ๑๙ ๒๐ 
การบัญชี ๒ ๘ ๑๐ 
การจัดการธุรกิจโรงแรม ๑ ๗ ๘ 
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว - ๘ ๘ 
รวมทั้งสิ้น ๕ ๖๔ ๖๙ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้นิสิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๖๙ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๖๙ คน  
  ตามรายชื่อที่เสนอ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาการจัดการ 
 

  นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๗๙-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) ๒๕๔๓  สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
     ประเทศไทย 
บธ.บ. (โฆษณา)   ๒๕๓๑  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่   ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์. (๒๕๕๘). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ: ความเชื่อด้าน

วัฒนธรรมแบบพอเพียงของนักท่องเที่ยวไทย ๓ ช่วงอายุ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔๑), ๓๗-๕๘.  

 (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  
 

เรื่องท่ี ๒ เพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์. (๒๕๕๘). การพัฒนาความเชื่อด้านวัฒนธรรมแบบพอเพียงด้วยเทคนิค
เดลฟาย. วารสารวิชาการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 
๑๐(๑), ๙๑-๑๐๕. 

 (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  ๑๐๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๘๓๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ) แล้วเห็นว่า  
นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด  
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวเพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

  ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๓๔๔ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ร.ม. (การปกครอง) ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
บช.บ. (การบัญชี) ๒๕๒๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๕๕). การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ จังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๔(๓), ๑๓๕-๑๖๙. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที ่๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๕๕). พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา: จาก Bureau 

Movement สู่มหาวิทยาลัย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๔(๒), ๙๑-๑๒๔. 
 (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 
 

เรื่องท่ี ๒ วิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๕๔). วิวัฒนาการของ Juddicial Review. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, ๓(๓), ๕๑-๘๕. 

 (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 
เรื่องท่ี ๓ วิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๕๒). กฎหมายปกครอง: รัฐประศาสนศาสตร์ในยุโรป. วารสารศรีปทุม

ปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๙(๒), ๗๐-๘๒. 
 (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 ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๑๒๑๒ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง) 
แล้วเห็นว่า ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ ร้อยต ารวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอรอง  จันทร์ประสาทสุข 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

  นางสาวอรอง  จันทร์ประสาทสุข พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๔๔-๒๕๔๙ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) ๒๕๕๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) ๒๕๔๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Chanprasartsuk, O., Pheanudomkitlert, K. & Toonwai, D. (2012). Pineapple wine 

fermentation with yeasts isolated from fruit as single and mixed starter cultures. 
Asian Journal of Food and Agro-Industry, 5(02), 104-111. 
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป  
(Indexing and Abstracts databases) CAB Abstracts (http://www.cabi.org) 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการ
เผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวง
วิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑.๖ 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  



- ๙ - 

เรื่องที่ ๒ Chanprasartsuk, O., Sitthipanya, P. & Soonhim, S. (2013). Effect of initial total 
soluble solid level on fermentation kinetics of pineapple juice with single and 
mixed starter cultures isolated from pineapple fruit. In Proceedings of the 13th 
Asean Food Conference 2013: Meeting Future Food Demands: Security & 
Sustainability (pp.1-7). Singapore Expo, Singapore. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  
เรื่องท่ี ๓ Chanprasartsuk, O., Khlongkhlaeo, N. & Sathapanarit, P. (2013). Fermentation of 

fruit wines with allochthonous and autochthonous starter cultures. In 
Proceedings of the 15th Food Innovation Asia Conference 2013: Empowering 
SMEs through Science and Technology (pp.414-422). Bangkok, Thailand. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อรอง จันทร์ประสาทสุข. (๒๕๕๘). สารประกอบที่ให้กลิ่นรสในไวน์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 

๔๓(๒), ๑๙๐-๒๐๔. 
 (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 นางสาวอรอง  จันทร์ประสาทสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอรอง  จันทร์ประสาทสุข  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๑๑๔๖๕ ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร) 
แล้วเห็นว่า นางสาวอรอง  จันทร์ประสาทสุข เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอรอง  จันทร์ประสาทสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของ นางสาวอรอง จันทร์ประสาทสุข 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



- ๑๐ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของ นางสาวอรอง จันทร์ประสาทสุข 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  
 ๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
   การจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ด าเนินการจัด 
การเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา โดยมีนิสิตส าเร็จ 
การศึกษาจ านวน ๒ คน และอยู่ระหว่างศึกษา จ านวน ๒๔ คน ภาควิชาฯ พบว่าจ านวนผู้สมัครเข้าเรียน 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ผลการผลิตบัณฑิตค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีแนวโน้มความไม่คุ้มค่า 
ทั้งในแง่ของรายได้และภาระงานของคณาจารย์ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยัง 
ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๔ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ 
การศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่  
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
  การจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  โดยยังคงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๑ - 

 ๔.๔ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
   ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
   ๑.๒ มีความรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ 

   ๑.๓ มีทักษะทางปัญญา สามารถน าความรู้มาพัฒนา คิดวิเคราะห์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   ๑.๔ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความ 

เป็นผู้น า ท างานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
   ๑.๕ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และสนับสนุนการด าเนินงาน การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 

ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
  ๒. ผลลัพธ์ 
   บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีงานท า 

ภายใน ๑ ปี จ านวนร้อยละ ๘๐ และได้งานตรงตามสาขา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๕ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับเป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยให้สอบถามข้อมูลไปที่ส านักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมทั้ง ๕ สาขาวิชา สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ในหลักสูตรปรับปรุงนี้ได้หรือไม่ และให้ท าหนังสือชี้แจงส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกัน 

  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน บัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 
   สามารถท าอะไรได้บ้าง และควรแยกวัตถุประสงค์ของแต่ละแขนงสาขาวิชาให้ชัดเจน 
  ๑.๓ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๔ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านให้ครอบคลุม 
   กลุ่มสาขาวิชาการเงิน กลุ่มสาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  
   กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
   ค าอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชา ๖๖๓๒๐๔๕๙ ตลาดการเงินและตราสารการเงิน  
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๘ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องระบุวิธีการจัด 
   การเรียนการสอน โดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือ 
   การเสนอหลักสูตรฯ 
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  ๑.๙ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   และปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๑๐ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ในหมวดวิชาเฉพาะ ด้านที่ ๕ ทักษะการ 
   วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ ๖  
   การก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ของแต่ละกลุ่ม 
   สาขาวิชาให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๑๑ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๑๒ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
  จ านวน ๒๕๐ คน 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๒๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๒๕๐ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ  
จ านวน ๒๕๐ คน แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๒๕๐ คน  
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มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยต้องปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
 ให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕  
 (รวมนิสิตทุกชั้นปี) ก่อน ถึงจะอนุมัติให้เปิดรับนิสิตได้ 
 
 ๔.๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

  และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพในบริบทด้าน 
การบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว และการจัดการโรงแรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม 
รวมถึงน ามาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๒ มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับวิชาชีพ ด้านการบริการ และน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 
  ๑.๓ มีทักษะทางปัญญา ในการที่จะน าความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์
การท างานในสายอาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
  ๑.๔ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อผู้อ่ืน มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีมในงานท่องเที่ยว การบริการ และโรงแรม 
  ๑.๕ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารด้วยวจนภาษา และ 
อวจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  ๒. ผลลัพธ์ 
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปี  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกนบริหารธุรกิจ ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๔ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเฉพาะบังคับ ๒๑ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ๕) วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือวิชาชีพ   ๔ หน่วยกิต 
   ๖) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ๑๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๑๕ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
  และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
  และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับเป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยให้สอบถามข้อมูลไปที่ส านักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมทั้ง ๒ สาขาวิชา สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ในหลักสูตรปรับปรุงนี้ได้หรือไม่ และให้ท าหนังสือชี้แจงส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกัน 

  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน บัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 
   สามารถท าอะไรได้บ้าง 
  ๑.๓ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕ (รวมนิสิตทุกชั้นปี 
  ๑.๔ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้ 



- ๑๖ - 

  ๑.๕ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านให้ครอบคลุม 
   กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๗ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องระบุวิธีการจัด 
   การเรียนการสอน โดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือ 
   การเสนอหลักสูตรฯ 
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   และปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๙ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ในหมวดวิชาเฉพาะ ด้านที่ ๕ ทักษะการ 
   วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ ๖  
   การก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ของแต่ละกลุ่ม 
   สาขาวิชาให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๑๑ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
  จ านวน ๑๐๐ คน 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ 

ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 

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

นิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน แล้ว 



- ๑๗ - 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ 
 ภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยต้องปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวน 
 อาจารย์ คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) ก่อน  
 ถึงจะอนุมัติให้เปิดรับนิสิตได้ 
 
 ๔.๔.๕ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ 
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
  ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน และแผน ก แบบ ก ๒ 
  จ านวน ๑๕ คน) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๐ คน 
  แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ 
  จ านวน ๑๐ คน) 
 

  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้น าส่งจุดคุ้มทุนของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการรับ จ่าย และ 
การบริการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
นั้น ที่ประชุมมีมติให้คณะฯ ปรับเพิ่มแผนการรับนิสิต เพื่อให้การเปิดหลักสูตรคุ้มทุน โดยปรับจากเดิม 
“แผนละ ๕ คน รวมทั้งหลักสูตร ๓๐ คน” เป็น “รวมทั้งหลักสูตร ๗๐ คน”  
  ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงขอเสนอการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 

ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน) และระดับ 

ปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน  
และแบบ ๒.๒ จ านวน ๑๐ คน) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
 และการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน 
 และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน  
 ๑๐ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ 
 จ านวน ๑๐ คน)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
  และการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน 
  และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน  
  ๑๐ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ 

จ านวน ๑๐ คน) ทั้งนี้ส าหรับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ ต้องมีอาจารย์ประจ าผู้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยระบุชื่อให้ชัดเจนเมื่อน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ได้ด าเนินการใช้หลักสูตรมาครบ ๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับมีประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังมหาวิทยาลัย 

บูรพาได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

และจากการได้รับข้อเสนอแนะในทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณภาพสอดคล้อง 

ต่อความต้องการของสังคม และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า   ๒๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถติิการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์ข้อ ๑ 
   เป็นเป้าหมายของหลักสูตร 
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  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ ให้ชัดเจน ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จ 
   การศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง และต่างจากมหาบัณฑิต 
   ระดับปริญญาโทอย่างไร 
  ๑.๓ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้ 
  ๑.๔ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ ขอให้รวมหลักสูตรระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วยกเลิกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ได้ด าเนินการใช้หลักสูตรมาครบ ๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับมีประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ัง มหาวิทยาลัย 

บูรพาได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

และจากการได้รับข้อเสนอแนะในทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณภาพ สอดคล้อง 

ต่อความต้องการของสังคม และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 



- ๒๑ - 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วดัผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์ข้อ ๑ 
   เป็นเป้าหมายของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ ให้ชัดเจน มหาบัณฑิตที่ส าเร็จ 
   การศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง  
  ๑.๓ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้ 
  ๑.๔ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ ขอให้รวมหลักสูตรระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วยกเลิกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๒๒ - 

 ๔.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
  การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องต่อความทันสมัยของการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
  ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
สมรรถนะของมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓. เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  
หรือทุกรอบ ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๖๐ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามวาระเวียนพิเศษ (๒)/๒๕๕๙ หนังสือที่ 
ศธ ๖๖๒๗.๑/ ว ๑๘๑๖ ลงวนัจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๒๓ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
  การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
  สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ ยังไม่ให้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑  
   จนกว่าจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็น 
   รองศาสตราจารย์ ๓ คน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   ส าหรับการคุมวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ด้วย 
  ๑.๓ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และ 
   สอนที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ท าให้ไม่เกิดความหลากหลายทางด้านวิชาการ 
   และความหลากหลายทางด้านความรู้ หรือที่เรียกว่า “Inbreeding” 
  ๑.๔ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๖ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๔ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ป ี
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  



- ๒๔ - 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพสาขาการบัญชี ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ 
ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาบัณฑิต  
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต ทันต่อ
การพัฒนาทางด้านการบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๑.๒/ ว ๑๐๔ ลงวันที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 



- ๒๕ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
  (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน มหาบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
   สามารถท าอะไรได้บ้าง และต่างจากบัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างไร 
  ๑.๒ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาก าหนดให้แตกต่างกันระหว่าง 
   ระดับปริญญาตรีกับระดับปริญญาโท 
  ๑.๓ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๔ ขอให้เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้จ านวนอาจารย์สอดคล้องต่อสัดส่วนการคุมวิทยานิพนธ์ 
   และงานนิพนธ์ด้วย 
  ๑.๕ ขอให้ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยปรับรายวิชาบรรยายบางรายวิชา 
   ให้เป็นรายวิชาปฏิบัติ 
  ๑.๖ รายวิชา ๖๖๔๖๒๓๕๙ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ 
   รายวิชา ๖๖๘๖๑๑๕๙ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ควรพิจารณาปรับให้อยู่ 
   ในหมวดวิชาบังคับ และในผลการเรียนรู้ปรับให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร 
   ความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วย 
  ๑.๗ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ ขอให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้  
  ๑.๘ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๙ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ 
   คณาจารย์ ทักษะส าคัญของคณาจารย์จะต้องมีอะไรบ้าง แล้วก าหนดว่าจะ 
   พัฒนาอะไรให้คณาจารย์ 
  ๑.๑๐ ขอให้เพ่ิมทักษะด้านทักษะพิสัย  
  ๑.๑๑ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๑๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๑๓ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๒๖ - 

 ๔.๕.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะของสถาบันที่มี 
การเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ าเป็นต้องพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัญชีบัณฑิตที่มี 
ทักษะความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่จะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๓๙ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) หมวดวิชาเอกบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๒.๒) หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
    ๒.๓) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๘ หน่วยกติ 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมือ่วันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 



- ๒๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
   สามารถท าอะไรได้บ้าง 
  ๑.๒ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาก าหนดให้แตกต่างกันระหว่าง 
   ระดับปริญญาตรีกับระดับปริญญาโท 
  ๑.๓ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๔ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ ขอให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้  
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๖ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ 
   คณาจารย์ ทักษะส าคัญของคณาจารย์จะต้องมีอะไรบ้าง แล้วก าหนดว่าจะ 
   พัฒนาอะไรให้คณาจารย์ 
  ๑.๗ ขอให้เพ่ิมทักษะด้านทักษะพิสัย  
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๙ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๑๑ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  



- ๒๘ - 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑  
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ๓๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) เอกบังคับ ๔๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) เอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
   สามารถท าอะไรได้บ้าง 



- ๒๙ - 

  ๑.๒ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๐ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๓ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ ขอให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้  
  ๑.๔ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   และปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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



- ๓๐ - 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์ข้อ ๑ 
   เป็นเป้าหมายของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ ให้ชัดเจน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
   จากหลักสูตรนี้แล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง และเพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ข้อ ๒.๖ 
  ๑.๓ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๐ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๔ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ ขอให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้  
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   และปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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 ๔.๕.๘ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครบรอบระยะเวลา ๕ ปี จึงต้องปรับปรุงหลักสูตร 

ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ือ 
อนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น “Medical Hub” และตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ นิสิต บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๖๑ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิทยาศาสตร์ ๑๓ หน่วยกิต 
    ๑.๒) พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๗ หน่วยกิต 
    ๑.๓) วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพ ๔๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาชีพ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๘ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   และปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๔ ให้สภาวิชาชีพอนุมัติก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการแล้ว 
 
 ๔.๕.๙ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้เมื่อ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น “Medical Hub” และตามข้อเสนอแนะ
ของคณาจารย์ นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) พ้ืนฐานวิชาชีพ ๕๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพ ๕๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ได้แก่ ๑) คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๔ คน  
มีคุณวุฒิในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๓ คน ไม่มีผลงานทางวิชาการ ๓) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันร่วม ๓ คน 
ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ให้มีได้ ๒ คน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ถอนวาระ โดยขอให้กลับไปเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และสภาวิชาชีพ  
 แล้วเสนอปรับปรุงหลักสูตร ก่อนเปิดรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจาก 
 หลักสูตรนี้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
 
 ๔.๕.๑๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์และแก้ว  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
เซรามิกส์และแก้ว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อ
ประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตมาพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
   โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๖ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๐ หน่วยกิต 
    ๑) วิชาแกน      ๖ หน่วยกิต 
    ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๑๕ หน่วยกิต 
    ๓) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ   ๙ หน่วยกิต 
    ๔) วิชาเอก    ๗๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

https://mail.buu.ac.th/owa/redir.aspx?C=f9vNbMidZUi8gzxyKftLUIaFmXPso9NIBP2O892BSYpe_23FlW3GrWiWwMEbjxNfFRAVWhwbTp4.&URL=http%3a%2f%2fe-meeting.buu.ac.th%2f


- ๓๔ - 

   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๐/ ว ๐๔๑๐๒  
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์และแก้ว 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์และแก้ว 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ชื่อหลักสูตรขอให้ตัดค าว่า “และแก้ว” ออก 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์ข้อ ๑ 
   เป็นเป้าหมายของหลักสูตร 
  ๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ ให้ชัดเจน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
   จากหลักสูตรนี้แล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง และเพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ข้อ ๒.๖ ด้านทักษะพิสัย 
  ๑.๔ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๘ (รวมนิสิตทุกชั้นปี) 
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ ขอให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องไม่ซ้ ากับ 
   ผลการเรียนรู้  
  ๑.๖ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
   ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องต่อผลการเรียนรู้  
   ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้ถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบัน 
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   และปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) ส าหรับการเขียนผลงานในลักษณะอ่ืน 
   ก็ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๑.๙ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องใส่วิธีการจัดการเรียน

การสอน (เช่น ไม่ต้องใส่ กรณีศึกษา) และให้เขียนค าอธิบายรายวิชา 
วิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรมหาบัณฑิตใหม่ โดยศึกษาหลักการและดูตัวอย่างการ
เขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ และให้ปรับภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน 

  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ตรวจสอบค าผิด และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๓๕ - 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ๔.๖.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนางสาวกฤษณา โพธิสารัตนะ เป็นนางสาวทักษญา สง่าโยธิน 
   เนื่องจากนางสาวกฤษณา โพธิสารัตนะ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๒ จากนายธีรัตม์ พิริยะพลิน เป็นนางภัทรี ฟรีสตัด 
   เนื่องจากนายธีรัตม์ พิริยะพลิน หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๓ จากนายฤทธี ชูเกียรติ เป็นนางสาวนุจรี ภาคาสัตย์ 
   เนื่องจากนายฤทธี ชูเกียรติ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๔ จากนายสมชาย ชุณหรัศมิ์ เป็นนายบรรพต วิรุณราช 
   เนื่องจากนายสมชาย ชุณหรัศมิ์ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๕ จากนายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ เป็นนายสุรัติ สุพิชญางกูร 
   เนื่องจากนายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ หมดสัญญาจ้าง 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที ่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 

สมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๖ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. 
 
 

                              
             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)           (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
    ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


