
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารที ่๒๒ มีนาคม 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.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจ าเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ” 
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 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงขอเสนอภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๓ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
จึงรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ และเนื่องจากสภาวิชาการได้ขอทราบเรื่องนี้เช่นกัน จึงเสนอสภาวิชาการ
เพ่ือทราบ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีทีภ่าควิชาหรือสาขาวิชามีความจ าเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ” 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเสนอภาระงานสอน
ของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน ๕๓ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ และเนื่องจากสภาวิชาการได้ขอทราบเรื่องนี้
เช่นกัน จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ เนื่องจากในหนังสือน าเสนอจากคณะฯ ยังไม่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดให้ 
 คณาจารย์มีภาระงานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หนว่ยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ 
 ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ โดยขอให้น ากลับไปพิจารณาชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้อง 
 มีภาระงานสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต และด าเนินการตามข้อบังคับฯ ให้ครบถ้วนก่อน  
 จึงรายงานสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที ่
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามท่ีกรรมการได้แก้ไขมาแล้ว  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 
 

  นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๖๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก โดยวิธีปกต ิมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๒ เดือน 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing)  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๒  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) ๒๕๒๙  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๒๕  วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
และผดุงครรภ์ชั้นสูง    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นฤมล ธีระรังสิกุล, มณีรัตน์ ภาคธูป และเอมอร อาจรัตนกูล. (๒๕๕๗). ปัจจัยท านายวิธกีาร 
 เผชิญความเครียดของบิดา มารดาที่มีเด็กป่วยเรื้อรังในหอผู้ป่วยเด็ก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๒(๓), ๑-๑๓.  
 (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  ๘๐  
 

เรื่องท่ี ๒ นฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์. (๒๕๕๘). ประสบการณ์การจัดการดูแลตนเอง
ของเด็กท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมีย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔),  

 ๔๘-๖๐.  
 (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  ๘๐  
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ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นฤมล ธีระรังสิกุล. (๒๕๕๘). การพยาบาลเด็กป่วยเรื้อรังและครอบครัว. ชลบุรี: บางแสน 
 การพิมพ์. (๑๗๙ หน้า)  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ 
 มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การพยาบาลแม่และเด็ก โดยวิธีปกต ิ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๘๓๐๓ การพยาบาลเด็กเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน)  
แล้วเห็นว่า นางสาวนฤมล  ธรีะรังสิกุล เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก ของ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก ของ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวฉันทนา  จันทวงศ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางสาวฉันทนา จันทวงศ ์พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขประจ าต าแหน่ง ๕๐๕-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๕ เดือน 
  (เกษียณอายุการปฏิบัติงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ส.ด. (วิทยาการระบาด) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) ๒๕๒๘  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)  ๒๕๒๓  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  
     ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ฉันทนา จันทวงศ์, นิสากร กรุงไกรเพชร และยุพา ดาวเรือง. (๒๕๕๙). การด าเนินงานด้าน 
 การยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อ

โครงสร้างกระดูก ในโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดระยอง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข,  
 ๓๐(๑),   
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์ประจ าเดือน 

มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) 
 (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  ๘๐  
 

เรื่องท่ี ๒ ฉันทนา จันทวงศ์, นันทพร ภัทรพุทธ, วรรณภา ลือกิตินันท์ และกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่. 
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานสูงอายุนอกระบบในชุมชน
ชายทะเลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต. (๒๕๕๙). วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 
๓๒(๑),   

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์ประจ าเดือน 
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
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 กลุ่มท่ี ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวฉันทนา จันทวงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยวธิีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวฉันทนา จันทวงศ์ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๗๕๐๒ สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางการพยาบาล) แล้วเห็นว่า  
นางสาวฉันทนา จันทวงศ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวฉันทนา จันทวงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวฉันทนา จันทวงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวฉันทนา จันทวงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภัทราวดี  มากมี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 
 

  นางสาวภัทราวดี  มากมี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๙๐-๒๕๔๖  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๙ เดือน 
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คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  ๒๕๕๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  ๒๕๔๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ค.บ. (การประถมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์) ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภัทราวดี  มากมี. (๒๕๕๙). การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน: 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ. วารสารสมาคมนักวิจัย, ๒๑(๑),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะตีพิมพ์ประจ าเดือน 

มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) 
 (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  ๑๐๐  
 

เรื่องท่ี ๒ Makmee, P., & Luengalongkot, P. (2015). Learning Organization Factors Affecting 
the Quality of Learners in schools Under Chanthaburi Primary Educational 
Services, Area Office1. ASEAN Journal of Management & Innovation, 2(2), 65-72.  

 (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   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ภัทราวดี มากมี. (๒๕๕๗). การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม. วารสารครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๑๑(๒), ๓๕-๔๓. 
 (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  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภัทราวดี  มากมี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวภัทราวดี  มากมี (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๙๑๕๑๑ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ) แล้วเห็นว่า  
นางสาวภัทราวดี  มากมี เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 



- ๙ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภัทราวดี  มากมี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา ของ นางสาวภัทราวดี  มากมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา ของ นางสาวภัทราวดี  มากมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาล 
 

  นางสุพิศ ศริิอรุณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ (เต็มเวลา)  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๒๖-๒๕๕๕  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)  ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.บ. (พยาบาลและการผดุงครรภ์)  ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
 

งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, พิริยา ศุภศรี และรัชนีวรรณ รอส. (๒๕๕๗). วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์

คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,  
 ๒๒(๓), ๕๖-๖๘.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  



- ๑๐ - 

 กลุ่มท่ี ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐  
 

เรื่องท่ี ๒ Le, N., Deoisres, W. & Siriarunrat, S. (2015). Factors associated with breasfeeding 
initiation among postpartum mothers in Thai Nguyen Hospital, Vietnam. Journal 
of Nursing Science and Health, 38(3), 15-28. 

 (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  ๕๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๒๒๐๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑) แล้วเห็น
ว่า นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๑ - 

  ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวยุภาพร  สมีน้อย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเคมี 
 

  นางสาวยุภาพร  สมีน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๒๕-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Chemistry)  ๒๕๕๕ Colorado State University, USA 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)    ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Sameenoi, Y., Nongkai, P. N., Nouanthavong, S. Henry, C. S., & Nacapricha, D. 

(2014). One-step polymer screen-printing for microfluidic paper-based analytical 
device (µPAD) fabrication. Analyst, 139(24), 6580-6588. 

 (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  ๘๐   

 

เรื่องท่ี ๒ Nouanthavong, S., Nacapricha, D., Henry, C. S., & Sameenoi, Y. (2016). Pesticide 
analysis using nanoceria-coated paper-based devices as a detection platform. 
Analyst, 141(5), 1837-1846. 

 (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  ๕๕   
 

เรื่องท่ี ๓ กนกวรรณ ฟีสันเทียะ และยุภาพร สมีน้อย. (๒๕๕๗). อุปกรณ์แบบกระดาษส าหรับการ
วิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยอาศัยการตรวจวัดทางเอนไซม์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๖, ๑๙, ๑๖๐-๑๖๗.   

 (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  



- ๑๒ - 

เรื่องที่ ๔ วิมล แสงนาค และยุภาพร สมีน้อย. (๒๕๕๘). การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษ
เพ่ือการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย  

 ครั้งที่ ๗ (หน้า ๑-๙). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

เรื่องที่ ๕ ธาวิต สุวรรณไตร และยุภาพร สมีน้อย. (๒๕๕๙). อุปกรณ์แบบกระดาษส าหรับการวิเคราะห์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยอาศัยการวัดระยะทาง. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ และนานาชาติ ๒๕๕๙ (หน้า ๒๙๒-๒๙๙). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวยุภาพร สมีน้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวยุภาพร  สมีน้อย (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๓๔๕๖ เทคโนโลยีของไหลจุลภาคส าหรับเคมีวิเคราะห์) แล้วเห็น
ว่า นางสาวยุภาพร  สมีน้อย เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวยุภาพร  สมีน้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวยุภาพร สมีน้อย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวยุภาพร สมีน้อย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๓ - 

 ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

  นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๓๔๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  สังกัดคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Environmental Engineering)  ๒๕๕๒ Kumoh National Institute of  
    Technology, Republic of Korea 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kornboonraksa, T. (2016). Using Tertiary-Treated Municipal Wastewater as 

Makeup Water by Reverse Osmosis Membrane. Desalination and Water 
Treatment, 57(16), 7422-7431. 

 (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   
 

เรื่องท่ี ๒ Kornboonraksa, T., & Srisukphun, T. (2015). Influences of Fly Ash on Concrete 
Product’ s Properties and Environmental Impact Reduction. Environment Asia, 
8(1), 75-85. 

 (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  



- ๑๔ - 

เรื่องท่ี ๓ ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา และอุษา วิเศษสุมน. (๒๕๕๘). การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีการประเมินวัฎจักรชีวิต. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๔ (หน้า ๑-๘). เชียงใหม่: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๕๘๓ กระบวนการเคมีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม) แล้วเห็นว่า 
นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของ นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของ นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตร 
  ๔.๒.๑ การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
  และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ 
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ตรวจสอบกรณีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเวชระเบียน จะสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ไดห้รือไม ่หรือหากหลักสูตรนี้มิใช่สาขาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ถูกควบคุมโดย
พระราชบัญญัติฯ นี้ จะสามารถใช้ชื่อปริญญาว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 
ได้หรือไม่หรือต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 

 ๒. มอบฝ่ายวิชาการแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ และท าหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ 
  ข้อสังเกตการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษา 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒.๒ การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดชลบุรี สถาบนัสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
   สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร ได้จัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี และหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
และหลักสูตรดังกล่าวครบวงรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก 
  ๑. ในปี ๒๕๕๖ มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่างมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ. ๑) ก าหนดสาขาที่อยู่ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
๖ สาขา ได้แก่ ๑) สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน ๒) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/สุขศึกษาและ 
พฤติกรรมศาสตร์ ๓) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๔) อนามัย
สิ่งแวดล้อม ๕) โภชนวิทยา และ ๖) สาธารณสุขศาสตร์ จึงท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (เอกสารหมายเลข ๑) 
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  ๒. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทันตแพทยสภา มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 
แก่กระทรวงสาธารณสุขในการปรับบทบาทหน้าที่บุคลากรทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ในการด าเนินงาน 
ทันตสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งจะท างานเป็นทีมร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยได้ก าหนดความสามารถท่ีพึงประสงค์ (Competency) ของทันตาภิบาล ได้แก่ 
ความสามารถด้านการส่งเสมริมสุขภาพช่องปาก ด้านการป้องกันโรคในช่องปาก ด้านการรักษาโรคในช่องปาก 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทันตแพทยสภาจะท าหน้าที่ดูแลบุคลากรทันตาภิบาลเช่นเดียวกับทันตแพทย์ดังแนบ  
  ๓. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับ 
บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ของทันตแพทยสภา ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีเงื่อนไขของการก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการตาม 
ความสามารถที่พึงประสงค์ (Competency) ของทันตาภิบาล ที่ทันตแพทยสภาเสนอ จึงเห็นควรเชิญทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ประชุมพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ทันตแพทยสภา ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ส านักงาน 
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปในการก าหนด 
ความสามารถที่พึงประสงค์ (Competency) ของทันตาภิบาล และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนบทบาท 
หน้าที่บุคลากรทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพช่องปากมากท่ีสุด และให้มีการขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อีก ๑ ปี จนกว่าจะได้ความสามารถท่ีพึงประสงค์ (Competency) 
ของทันตาภิบาล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
  ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าความสามารถที่พึงประสงค์  
(Competency) ของทันตาภิบาล ยังไม่มีความชัดเจนตามที่เรียนข้างต้น แต่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ครบวงรอบ ๕ ปี จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความสามารถที่พึงประสงค์ (Competency) ตามท่ีทันตแพทยสภาก าหนด ประกอบกับกระบวนการพัฒนา 
หลักสูตรต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร รวมทั้งต้องน าเสนอทันตแพทยสภาพิจารณาด้วย 
จึงคาดการณ์ว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณาเห็นควรขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อีก ๑ ปี เพื่อใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และน าเสนอ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
 จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
 จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๑๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   ตรวจสอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ 
   วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีผลบังคับใช้หรือไม่ และการขอขยายเวลา 
   มีผลต่อบัณฑิตส าหรับขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือไม่ 

  ๑.๒ มอบฝ่ายวิชาการแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ และท าหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ 
   ข้อสังเกตการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๔.๓.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (มคอ. ๑) คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
๑๕๖ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โดยยังคงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคีต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๙ - 

 ๔.๓.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (มคอ. ๑) คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
๑๙๑ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยยังคงจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓.๓ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ 
พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีผลท าให้ไม่สามารถการด าเนินการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไปได้ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและควบคุม 
ดูแลนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๘ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 



- ๒๐ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ 
พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยยังคงจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวตัถุประสงค์ ดังนี้ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
  แผน ก 
  ๑.  มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี  
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.  มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหา 
ทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความซับซ้อนได้ รวมถึงพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมีที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  ๓.  มหาบัณฑิตมภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง  
สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
  ๔.  มหาบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน 
และการน าเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ 



- ๒๑ - 

  แผน ข 
  ๑.  มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี 
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.  มหาบัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา  
และพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมี ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  ๓.  มหาบัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง 
สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
  ๔.  มหาบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน  
และการน าเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
  ๑.  ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี 
ในระดับสูง พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  ๒.  ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๓.  ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีศักยภาพในการพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม  
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  ๔.  ดุษฎีบัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง 
สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
  ๕.  ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน  
และการน าเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับท่ัวไป   ๓ หน่วยกิต 
   - วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับท่ัวไป   ๓ หน่วยกิต 
   - วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 



- ๒๒ - 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  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 ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๖ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับท่ัวไป   ๓ หน่วยกิต 
   - วิชาแกนบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หนว่ยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับท่ัวไป   ๓ หน่วยกิต 
   - วิชาแกนบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๒๓ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์และ 
   ดุษฎีนิพนธ์ และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและ 
   ระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ เป็น เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิต (ดุษฎีบัณฑิต) มีจริยธรรม คุณธรรม  
มนุษยสัมพันธ์ ความรู้ ความสามารถ ดังนี้ โดยตัดค าซ้ าในแต่ละข้อ
(มหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑิต) ออก 

  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๔ ขอให้ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิต 
   ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และ 
   แผน ข) จ านวน ๑๕ คนและระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  
   แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๓ คน 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
(แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑  
แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๓ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
  ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๑๕ คน และ 
  ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๓ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
  ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๑๕ คน และ 
  ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๓ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปเมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ แล้ว 
 
 ๔.๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ก าลังคนของภาคอุตสาหกรรมวัสดุและการผลิต และภาคการบ ารุงรักษาปัจจัยการผลิต รวมทั้งรองรับ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยมีความมุ่งหวังให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจ านวน
มากว่าร้อยละ ๘๐ สามารถจะประกอบวิชาชีพในด้านที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี 
  ๒. หลักสูตรผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุที่มีสมรรถนะดังนี้ 
   ๒.๑ มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นมาตรฐาน ทั้งในงานวิศวกรรมพ้ืนฐานและงานวิศวกรรมวัสดุ 
   ๒.๒ สามารถก าหนดปัญหา สอบสวน วิเคราะห์ และออกแบบแนวทาง 
การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมวัสดุที่ยากและซับซ้อน โดยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมวัสดุและศาสตร์ 
ด้านอื่น ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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   ๒.๓ มีทักษะในการประเมินและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
ตรรกะ ยอมรับและรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากการตัดสินใจของตนเองเสมอ 
   ๒.๔ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารและท างานเป็นกลุ่ม
ได้อย่างดี รู้จักบทบาทของตนและเคารพบทบาทของผู้อื่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความ 
รับผิดชอบและมีความสามารถในการบริหารจัดการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๕ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการออกแบบวัสดุและกิจกรรมการผลิต
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม 
   ๒.๖ เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในสังคม 
   ๒.๗ มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติงานโดยยึดถือ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
   ๒.๘ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะและการยกระดับขีดความสามารถของตนเองและมีอุปนิสัยเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
   ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
          และวิทยาศาสตร์   ๒๑ หน่วยกิต 
   ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  ๑๑ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
   ๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  ๔๙ หน่วยกิต 
   ๒.๒) กลุ่มวิชาโครงงานบูรณาการ    ๗ หน่วยกิต 
   ๒.๓) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีทักษะพิสัย (Psychomotor)  
   เพ่ือให้สอดคล้องต่อข้อมูลหลักสูตรในหมวดที่ ๓ ข้อ ๔.๑ มาตรฐานผลการ 
   เรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ๑.๒ ให้ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ ข้อ ๒.๘ จาก มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
   ที่ชัดเจน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะและการยกระดับ 
   ขีดความสามารถของตนเองและมีอุปนิสัยเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น  
   มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะและ 
   การยกระดับขีดความสามารถของตนเองและมีอุปนิสัยเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๔ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ส าหรับรายวิชาที่เปน็ปฏิบัติการ 
   ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยค าว่า “ปฏิบตัิการ” และให้เขียนสาระสังเขปของรายวิชา 
   โดยมิต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอน  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๒๗ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ แล้ว 
 
 ๔.๕ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๕.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาต่างๆ และ 
เนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน สอดคล้องต่อการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และนโยบายทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ หน่วยกิต 
  ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๕ หน่วยกิต 
   ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
   ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๔ หน่วยกิต 
  ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
   ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๕ หน่วยกิต 
   ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

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


- ๒๘ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่วันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๓ “หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ” 
   ปรับเป็น “และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ” 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนรว่มใหห้มายเหตุในรายวิชาที ่
   สอนร่วมดว้ย 
  ๑.๓ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ส าหรับรายวิชาปฏิบตัิการไม่ต้องขึ้นต้น 
   ด้วยค าว่า “ปฏิบัติการ” แตใ่ห้เขียนสาระสังเขปของรายวิชาและมิต้องระบุ 
   วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล 
  ๑.๔ ขอให้ตัดเงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) ในค าอธิบาย 
   รายวิชาโดยให้ระบรุายละเอียดไว้ในเค้าโครงรายวิชาแทน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 

 ๔.๕.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง



- ๒๙ - 

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และสอดคล้องต่อเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  
ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงรายวิชา 
และเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี และเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือกในสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมี
ให้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
และวิศวกรรมโพลิเมอร์ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๒ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๗ หนว่ยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๓๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ส าหรับรายวิชาปฏิบตัิการไม่ต้องขึ้นต้น 
   ด้วยค าว่า “ปฏิบัติการ” แต่ให้เขียนสาระสังเขปของรายวิชาและมิต้องระบุ 
   วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล 
  ๑.๓ ขอให้ตัดเงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) ในเอกสารแนบ 
   ค าอธิบายรายวิชา โดยให้ระบุรายละเอียดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๓ รายวชิา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือปรับปรุงรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรับปรุงเพ่ือให้ 
สอดคล้องต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงเป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงาน 
ที่รับบัณฑิตเข้าท างาน อีกท้ังสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกติ 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๕ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 



- ๓๑ - 

    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๔ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๓ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วศิวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใหค้วามเห็นชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ส าหรับรายวิชาปฏิบตัิการไม่ต้องขึ้นต้น 
   ด้วยค าว่า “ปฏิบัติการ” แต่ให้เขียนสาระสังเขปของรายวิชาและมิต้องระบุ 
   วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล 
  ๑.๓ ขอให้ตัดเงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) ในเอกสารแนบ 
   ค าอธิบายรายวิชา โดยให้ระบุรายละเอียดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๓ รายวชิา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๓๒ - 

 ๔.๕.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ส าหรับรายวิชาปฏิบตัิการไม่ต้องขึ้นต้น 
   ด้วยค าว่า “ปฏิบัติการ” แต่ให้เขียนสาระสังเขปของรายวิชาและมิต้องระบุ 
   วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล 
  ๑.๓ ขอให้ตัดเงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) ในเอกสารแนบ 
   ค าอธิบายรายวิชา โดยให้ระบุรายละเอียดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๓ รายวชิา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตร
วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต บริบทของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเป็นการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามตามระเบียบ 
สภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้นได้บังคับใช้ย้อนหลัง
กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงพัฒนาปรับปรุง
รายละเอียดต่าง ๆ จากข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เช่น คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
โดยให้หลักสูตรมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ หน่วยกิต 



- ๓๔ - 

   ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ๔๗ หน่วยกิต 
    ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หนว่ยกิต 
    ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๖ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับทางวิศวกรรม ๕๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันองัคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตรายวิชา 
   ที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ส าหรับรายวิชาปฏิบตัิการไม่ต้องขึ้นต้น 
   ด้วยค าว่า “ปฏิบัติการ” แต่ให้เขียนสาระสังเขปของรายวิชาและมิต้องระบุ 
   วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล 
  ๑.๓ ขอให้ตัดเงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) ในเอกสารแนบ 
   ค าอธิบายรายวิชา โดยให้ระบุรายละเอียดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๓ รายวชิา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๓๕ - 

 ๔.๕.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากช่วงเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งก่อน (พ.ศ. ๒๕๕๔) และ
ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความก้าวหน้าไปมาก รวมถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเดิมของมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบหลักของภาควิชาชีววทิยาร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้จึงได้ปรับเพ่ิม
ความยืดหยุ่นของหลักสูตรให้สอดคล้องต่อแนวทางการด าเนินงานหลักของทั้งสองภาควิชาฯ ที่ต้องรองรับ
ความสนใจของนิสิตที่มีความหลากหลาย และคณาจารย์ทั้งภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการปรับปรุงเค้าโครงของหลักสูตรและเนื้อหาให้ทันสมัยมากข้ึน
เพ่ือให้ก้าวทันกับวิทยาการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องต่อสถานการณ์และ
ปัญหาในปัจจุบัน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยในหัวข้อที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 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 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยเพ่ิมกรณีนิสิตได้รับทุนโครงการ 
   ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   ตามเงื่อนไขของทุน คปก. และควรระบุการตีพิมพ์ การตีพิมพ์จะต้องตีพิมพ์ 
   ในวารสารทางวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
   (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เปน็หลักสูตรที่อยู่ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในภาควิชาใด รายวิชาที่เปิดสอนจึงมีความหลากหลาย 
ตามหมวดสาขาของภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ 
การควบคุมคุณภาพของบัณฑิตและการบริหารจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาท าได้ยาก ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์จึงมีมติการโอนหลักสูตรนี้มาอยู่ภายใต้สังกัดภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้จึงถูกจัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องต่อแนวทาง 
การด าเนินงานของภาควิชาชีววิทยา ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็น 
ที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ไดน้ าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนได้แก่ คณาจารย์  



- ๓๗ - 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาร่วมพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสร้างและพัฒนา 
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีทักษะในการท าวิจัย และสามารถก้าวทันวิทยาการ โดยปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๗ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๓๘ - 

 ๔.๕.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
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 เมื่อวันศุกร์ที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๓๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๒ ขอให้ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยเพ่ิมกรณีนิสิตได้รับทุนโครงการ 
   ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   ตามเงื่อนไขของทุน คปก. และควรระบุการตีพิมพ์ การตีพิมพ์จะต้องตีพิมพ์ 
   ในวารสารทางวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
   (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวกับการให้เหตุผล กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการ 
สังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
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 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์  
  หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๔๑ - 

 ๔.๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 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 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตามหลักสูตรนี้  
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดด าเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนั้นจึงต้องมีการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและท าการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
มาตรฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของหลักสูตร นอกจากนี้
เพ่ือให้ทันสมัยเท่าทันต่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป และให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี รวมทั้งนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
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 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี และจากการที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งสอดคล้องต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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 ๔.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๗ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
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 สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑  
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นให้ก าลังคนที่มีศักยภาพทางความคิด และ 
มีการใช้เทคโนโลยี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีการปรับปรุงสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑.  ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาแกนของกลุ่มวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศึกษาให้มีความทันสมัย และน าไปประยุกต์ในการท าวิจัย หรือ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  ๒.  ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ โดยเน้นให้มีการบูรณาการ 
ในองค์ความรู้พ้ืนฐานทางเคมีบริสุทธิ์ ร่วมถึงการดัดแปลงหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อ
ส าหรับการสอน 
  ๓.  ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาในรายวิชา 
เคมีประยุกต์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน รวมถึงรายวิชาที่เก่ียวกับการสอนเคมี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเอกบังคับ     ๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๐ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
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  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเอกบังคับ     ๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
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 สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันองัคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิต 
   มหาบัณฑิตไปเป็นครูสอนในระดับการศึกษาใด 
  ๑.๒ ขอให้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน 
   ขอให้ตรวจสอบการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตามหลักสูตรนี้ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๔๘ - 

 ๔.๕.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนมาเป็นเวลา ๕ ปี ซึ่งครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 
และเพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงควรต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น และจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลกลุ่ม 
ต่าง ๆ เช่น นิสิตที่ก าลังศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต พบว่าหลักสูตรเดิมแม้ว่าจะมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมเนื้อหาในระดับมัธยมปลายแล้วก็ตาม แต่ในบางเนื้อหาควรมีการเพ่ิมรายละเอียด รวมทั้งปัจจุบัน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้มีการ
เพ่ิมเติมเนื้อหาและรายวิชา เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๕ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
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 สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 



- ๔๙ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตามหลักสูตรนี้   
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ 
ผลิตมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องต่อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้อยู่ในระดับก้าวหน้า 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๕๐ - 

  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 สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ใช้มาเป็น 
เวลา ๕ ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ประชุมและออกแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต  
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จากนั้นได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผูส้อน 
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๙ และน ามาวิพากษ์ร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยผ่านการประชุม 
ในภาควิชาและน าเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการปรับรหัสรายวิชา เพ่ิมรายวชิา 
และปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๘ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๘ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๘ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ   ๑๔ หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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 ๔.๕.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ใช้มาเป็น
เวลา ๕ ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ประชุมและออกแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จากนั้นได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๙ และน ามาวิพากษ์ร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนา 
หลักสูตรโดยผ่านการประชุมในภาควิชาและน าเสนอผ่านคณะกรรมการ โดยมีการปรับรหัสรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันต่อสภาวะปัจจุบัน ประกอบกับส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๒๑ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   ๒๗ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ ๒๑ หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตามหลักสูตรนี้ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ และมีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการเปิดสอนและผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศ
ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
การปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวาริชศาสตร์ก าหนด ให้ทันสมัยและเท่าทันต่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 



- ๕๔ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๙ หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๒ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  ชั่วโมงการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า   ๒๐๐ ชั่วโมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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 ๔.๕.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๓ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ  
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน   ๔๕ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา   ๔๒ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกบังคับเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา     ๗ หน่วยกิต 
    ๓.๓) วิชาเอกเลือก 
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน     ๕ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 



- ๕๗ - 

   ๑) หมวดวิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๙ หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๘ หน่วยกิต 
    ๓.๑) หมวดวิชาเอกบังคับ    ๓๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) หมวดวิชาเอกบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
    ๓.๓) หมวดวิชาเอกบังคับเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน     ๔ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา     ๙ หน่วยกิต 
    ๓.๔) หมวดวิชาเอกเลือก 
     กลุ่มท่ี ๑ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า     ๘ หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๕๘ - 

 ๔.๕.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และใช้ในการผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีเหตุสมควรให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าวและสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ีทั้งนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยเพิ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตรเพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์การท างานในสถาน
ประกอบการจริงกอ่นส าเร็จการศึกษา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๐ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๕๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม  ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งผลิตบัณฑิตมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเอก 
ให้มีความทันสมัย ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑  
และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลรวมทั้งตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ี
อีกท้ังยังจัดท าขึ้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาคณิตศาสตร์ก าหนด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรเพ่ิมแผนการเรียนที่
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๖๐ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี



- ๖๑ - 

ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๖ หน่วยกติ 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๖๒ - 

 ๔.๕.๒๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๘ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๐ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที ่๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ ให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ตลอดรวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี้ 
ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๘ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๙ หน่วยกิต 
    ๓.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๗ หน่วยกิต 
    ๓.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม  ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา เป็นหลักสูตรที่ 
เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามาประมาณ ๕ ปี ในขณะที่สภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง การบริหาร 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสโลกาภิวัตน์ การจัดท า
หลักสูตรต่าง ๆ จึงควรเน้นการสร้างผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาให้เหมาะสมต่อทิศทางในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถ 
ในการท างานรว่มกับผู้อื่น มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบัติ 
และท่ีส าคัญที่สุดต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ดังนั้นเพ่ือให้
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬามีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องต่อ
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ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง 
หลักสูตรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ออกมารับใช้ประเทศชาติในอนาคต 
และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกติ 
  หมวดวิชาบังคับ     ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
  และการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและวรรณยุกต์ และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
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  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยเพ่ิมกรณีนิสิตได้รับทุนโครงการ 
   ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   ตามเงื่อนไขของทุน คปก. และควรระบุการตีพิมพ์ การตีพิมพ์จะต้องตีพิมพ์ 
   ในวารสารทางวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
   (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนมามากกว่า ๔ ปี ในขณะที่สภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
อ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การจัดท าหลักสูตรจึงควรเน้นการปรับปรุงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาให้เหมาะสมกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติและท่ีส าคัญทีสุ่ดต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ดังนั้น 
เพ่ือให้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬามีประสิทธิภาพ มีความ
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงเห็นความจ าเป็นที่
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างทรัพยากร
มนุษยท์ี่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ออกมารับใช้
ประเทศชาติในอนาคต และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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  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 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบการเว้นวรรคให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วมให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๒๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้การปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๔๓ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชากิจกรรมกีฬา   ๗ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาตามกลุ่มสาขา  
    ๓.๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ ๑๙ หน่วยกิต 
     - วิชาการฝึกกีฬา   ๔ หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
    ๓.๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ ๒๓ หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 



- ๖๙ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบ 
  ภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่น้อยกว่า   ๓๒ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาบังคับ ๒๘ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา ไม่น้อยกว่า ๖๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับ ๕๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  หมวดฝึกประสบการณ์ ฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๗๐ - 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศลิป์และการออกแบบ (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป วิทยาลัยนานาชาติจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านนิเทศศิลป์และการออกแบบ และเพ่ือให้สอดคล้องต่อ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ ระยะเวลา ๕ ปี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓  
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 



- ๗๑ - 

  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโท ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
    - วิชาด้านการจัดการศิลปะและการออกแบบ 
    - วิชาด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
    - วิชาด้านภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ 

การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ 
  การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชา
ที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๗๒ - 

 ๔.๕.๓๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจาก หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์การจัดการ 
โลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนขีดความสามารถในการจัดด าเนินการทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืน ๆ และเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
โลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓  
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบ 
  ภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วมให้หมายเหตุ ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจาก 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานานชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร  
ซ่ึงเดิมไม่มีสาขาวิชา เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓  
  ปัจจุบันทุกประเทศได้หล่อหลอมเศรษฐกิจและเหตุการณ์ท่ัวโลกเข้ามามีส่วน
ร่วมกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศท่ัวโลก ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ย่อมได้เปรียบในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้  
และเข้าใจวัฒนธรรมสากลด้วยเช่นกัน และจากการสอบถามสถานประกอบการพบว่า มีความต้องการ
บัณฑิตที่จบด้านการติดต่อสื่อสารสูงมาก วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเอ้ือประโยชน์ต่อนิสิต เพ่ือส่งเสริมและเป็นปัจจัย 
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
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   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกติ 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบ 
  ภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วมให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พัฒนาหลักสูตรมาจาก
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้ทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยปรับลดกลุ่มวิชา จากเดิม ๔ กลุ่มวิชา ประกอบด้วย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด 
การเงิน และการจัดการ เป็น ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด และการเงิน 
เนื่องจากกลุ่มวิชาการจัดการ มีผู้เรียนเลือกเรียนลดน้อยลง 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบ 
  ภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วมให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้ได้ท าการปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ด าเนินการ
มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงต้องท าการปรับปรุงให้สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะ ๕ ปี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่
เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรฐานวิชาชีพข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตลอดจนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง บัณฑิตท่ีจบการศึกษาและปฏิบัติงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๙ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๑ หนว่ยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบ 
   อาชีพได้เลย หรือต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
   ถึงแม้ว่าจะเป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตก็ตาม หากต้องได้รับใบอนุญาตฯ  
   ก็ต้องสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ  
   และจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 
   สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากได้ค าตอบตามข้อ ๑.๑ แล้ว 
 
 ๔.๕.๓๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๓.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
  ๔.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องต่อสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  ๕.  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบแนวคิด Outcome-
based Learning 



- ๗๘ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน  ๑๘ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
 ๒.๑) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 ๒.๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
 ๒.๓) วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ๖ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเพ่ิมเนื้อหาด้านการติดต่อสื่อสาร 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๗๙ - 

 ๔.๕.๓๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงม ี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา  
๕ ปี ต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการฝึกปฏิบัติ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท่ีเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๗ หน่วยกิต 
  กรณีเลือกสหกิจศึกษา 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๕๘ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๗ หน่วยกิต 
   กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๕๕ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที ่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๘๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเพ่ิมเนื้อหาด้านการติดต่อสื่อสาร 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุ 
   ในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงม ี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑  
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ 
หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชาที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๓๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นับเป็นระยะเวลา ๔ ปี กอปรกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
ประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ี 
นอกจากนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
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ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of 
the East for the Future of the Nation)” และยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสระแก้วที่ได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งย่อม
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตมากท่ีสุด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 



- ๘๓ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชา 
ที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๔๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคต 
ของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation) สอดคล้องต่อประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๒ และสอดคล้อง
ต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) แผนการพัฒนาเศรษกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ที่ไม่ใช่แค่อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ 
และระบบสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ แต่หมายรวมถึงการเปิดกว้างต่อพลวัตความ
เปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่เป็นของประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องต่อวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติ
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้นิสิตเห็นประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้เรียน เข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๑ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๖๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ 
       ระบบสารสนเทศ ๑๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
       ไม่น้อยกว่า ๒๓ หน่วยกิต 
    ๒.๓) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 
       ซอฟต์แวร์ ๑๕ หน่วยกิต 
    ๒.๔ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันองัคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชา 
ที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๔๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อ
ประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ี
อีกท้ังเพ่ือให้สอดคล้องต่อแผนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative Digital 
Economy) ที่ไม่ใช่แค่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ และระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่ม
มูลค่าใหแ้กเ่ศรษฐกิจ แต่หมายรวมถึงการเปิดกว้างต่อพลวัตความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสแก่แนวคิด
ใหม่ ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เน้นให้ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
วิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) และผนวกกับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันและผล
การเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก าหนด 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน (วิชาแกนทางธุรกิจ) ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน  ๔๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ 
       ระบบสารสนเทศ ๒๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ ๑๒ หน่วยกิต 
    ๒.๓) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 
       ซอฟต์แวร์   ๙ หน่วยกติ 
    ๒.๔ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   ๖ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วมให้หมายเหตุในรายวิชาที่
สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 



- ๘๗ - 

 ๔.๕.๔๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการคา้ชายแดน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



- ๘๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชา 
ที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๔๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

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



- ๘๙ - 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชา
ที่สอนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๕.๔๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ 
จากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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สาขาการบริหารทั่วไป ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นับเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงถงึก าหนดการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนได้แก่ คณาจารย์ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และบัณฑิตมาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน  
๒๕๕๙ เพ่ือก้าวเข้าสู่แผนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึง 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดประชาคมอาเซียน ความท้าทาย 
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การน้อมน าและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
อย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ ๆ และการสนับสนุนการ 
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศ 
  ด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและองค์ความรู้มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
ท าให้การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตนักบริหารงานในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
แสวงหาและก้าวทันความรู้ด้านการบริหารเพื่อน าเอาไปประยุกต์ให้สามารถท างานได้ดียิ่งขึ้นอย่างประสบ
ผลส าเร็จ การผลิตบัณฑิตทางการบริหารจัดการเพ่ือออกไปรับใช้สังคมจึงต้องมีการวางรากฐานในด้าน
ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จ าเป็น ให้สามารถเป็นบุคลากรชั้นยอดผู้รับใช้สังคมและ
มีความพร้อมต่อการต่อยอดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป มีรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๙) (เอกสารแนบหมายเลข ๔) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) หมวดวิชาเอกบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๔๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  

โดยขอให้ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ หากสอนร่วม ให้หมายเหตุในรายวิชา
ทีส่อนร่วมด้วย 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๖.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ปรับปรุงรหัสรายวิชาให้มีความถูกต้อง  
เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับรหัสวิชาของหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล เป็น นายโชคชัย  
ชื่นวัฒนาประณิธิ เนื่องจาก นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่วันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๙๓ - 

 ๔.๖.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้คุณสมบัติ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ล าดับที่ ๒  จาก  นายศรุติ  สกุลรัตน์  เป็น  นายทินพันธุ์  นาคะตะ 
  ๒. ล าดับที่ ๓  จาก  นายวัลลภ  ศัพท์พันธุ์  เป็น  นางวิภาวี  พิจิตบันดาล 
  ๓. ล าดับที่ ๔  จาก  นายธนวัฒน์  พิมลจินดา  เป็น  นายเสนีย์  ค าสุข 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ล าดับที่ ๒  จาก  นายศรุติ  สกุลรัตน์  เป็น  นายทินพันธุ์  นาคะตะ 
  ๒. ล าดับที่ ๓  จาก  นายวัลลภ  ศัพท์พันธุ์  เป็น  นางวิภาวี  พิจิตบันดาล 
  ๓. ล าดับที่ ๔  จาก  นายธนวัฒน์  พิมลจินดา  เป็น  นายเสนีย์  ค าสุข 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๙๔ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนางสาวสุนันทา โอศิริ เป็น นางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์ 
เนื่องจากนางสาวสุนันทา  โอศิริ  เกษียณอายุราชการ 
  ล าดับที่ ๓ นางสาวเครือวัลย์ แพทนัทธี เป็น นางลัดดา เชาว์ศิปล์ 
เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๔ จากนายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต เป็น นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์ 
เนื่องจากนายวรวุฒิ  วงศ์อัมพรพินิต  ลาออก 
  ล าดับที่ ๕ จากนางสาวเบญญานันทน์ พิมพกรรณ์ เป็น นางสาวภควรรณ เหล่าบัวดี 
เนื่องจากนางสาวเบญญานันทน์  พิมพกรรณ์  ลาออก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๔.๑/๑๗๗-๑๘๑ และ 
ศธ ๖๖๐๔/๐๓๒-๐๓๕ ลงวันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 



- ๙๕ - 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 
 
 

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


