
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันอังคารที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 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.เอกรัฐ  ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
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 ๑๖. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๕  น. 
  ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้ง 
  ๑.๑.๑ ประธานกรรมการให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งรายชื่อกรรมการฯ ที่ขอลาประชุม 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 

  ประธานกรรมการให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งรายชื่อกรรมการฯ ที่ขอลาประชุม 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษท่ี ๒/๒๕๕๙ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล  
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๑.๒ ขอเพิ่มวาระการประชุมเรื่องเร่งด่วน 
   เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องลับที่ไม่สามารถก าหนดเป็นวาระแจ้ง
ล่วงหน้า ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเพ่ิมวาระการประชุม 
 
ประเด็นเสนอ ขอเพ่ิมวาระการประชุมเรื่องเร่งด่วน 
 
มติ  ที่ประชุมอนุญาต 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที ่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ชี้แจงบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม สามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ 
 

  ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย“ขอให้
ตรวจสอบว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพได้เลย หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ถึงแม้ว่าจะเป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตก็ตาม  
หากต้องได้รับใบอนุญาตฯ ก็ต้องสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนฯ  และจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย สิ่งแวดล้อม
หรือไม่” นั้น 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงท าหนังสือชี้แจง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) และคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้และได้รับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ทั้งนีค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ศึกษาพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และไดส้ร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนได้ ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรได้จัดรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๓(๑) (๒) (๓) และ (๔) ที่ก าหนดไว้ 
ในขณะนี้ยังไม่มีข้อก าหนดของสภาการสาธารณสุขชุมชนเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้นนิสิต 
ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จึงสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่  
  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ตามท่ีกรรมการได้แก้ไขมาแล้ว  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุม 
สภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้น ากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๒ ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้าง 
  ๑.๓ ขอให้ปรับและเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักทางวิชาการ 

และตรวจสอบค าว่า “วิชาชีพ” เนื่องจากวิชาชีพต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการ
จัดการสาธารณะมิใช่วิชาชีพตามกฎหมาย 

  ๑.๔ ขอให้เพ่ิมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากไม่ได้ระบุเกณฑ์ 
   ความสามารถภาษาอังกฤษไว้ 
  ๑.๕ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้เหมาะสมต่อรายวิชา เช่น รายวิชา  
   ๔๖๒๗๒๗๕๙ สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศ มีการวัดผลด้านความรู้ 
   ด้านเดียว ควรมีการวัดผลด้านทักษะทางปัญญาหรือด้านทักษะการวิเคราะห์ 
   เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
  ๑.๖ การก าหนด Curriculum Mapping ควรก าหนดให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร โดยเฉพาะด้านเจตคติ ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑.๗ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องใส่วิธีการจัดการเรียน

การสอน (ไม่ต้องใส่ กรณีศึกษา ฯ) และให้เขียนค าอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ 
ของหลักสูตรมหาบัณฑิตใหม่ โดยศึกษาหลักการและดูตัวอย่างการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ และให้ปรับภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 
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  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.  
ก าหนด โดยเฉพาะการเผยแพร่ผลงานวิจัย หากเป็น Proceedings ต้องระบุ
เลขที่หน้าด้วย 

  ๑.๙ ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑  
   เนื่องจากไม่ระบุจ านวนเรื่องผลงานวิจัย  
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบเลขหน้าสารบัญกับหน้าเนื้อหาให้ตรงกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาครั้งต่อไป 
 

 วิทยาลัยพาณชิยศาสตร์ ได้ปรบัแก้ตามมติแล้ว ส าหรับชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษขอใช้ชื่อเดมิ  
ได้แก่ ระดับปริญญาโท Master of Business Administration Program in Public Enterprise Management 
และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy Program in Public Enterprise Management จึงขอเสนอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
 ๑) หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสาธารณะ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยทางด้านการจัดการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนในด้านการวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ มหาบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้ร้อยละ ๘๐ 
 ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทางด้านการจัดการสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  
มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
 ๒) มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาในด้านการจัดการสาธารณะในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียนและในระดับสากล 
 ๓) สามารถท างานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านการจัดการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาประเทศอย่างมีจริยธรรม 
 แผน ข 
 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทางด้านการจัดการสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  
มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
 ๒) สามารถประเมินปัญหาทางด้านการจัดการสาธารณะ และสามารถประยุกต์ความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและองค์กรใน
ระดับชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
 ๑) หลักสูตรต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางด้าน 
การจัดการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ โดยดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้ 
 ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
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 แบบ ๑.๑ 
 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทางด้านการจัดการสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  
มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

๒) เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าทางด้านการจัดการสาธารณะ สามารถท าวิจัย
และปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้ 
และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 ๓) สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ทั้งความรู้
ในเชิงวิชาการ และความรู้ในเชิงนโยบายหรือปฏิบัติโดยกระบวนการวิจัย 
 ๔) สามารถประยุกต์วิทยาการและกลยุทธ์ ได้อย่างถูกต้องแบบสากล 
 ๕) สามารถวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และเอกชนอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
 ๖) สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างเป็นระบบ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยตระหนักว่าการจัดการสาธารณะเป็นสาขาวิชาที่จะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรทางด้านการจัดการสาธารณะ 
 แบบ ๒.๑  
 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทางด้านการจัดการสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  
มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
 ๒) เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าทางด้านการจัดการสาธารณะ สามารถท าวิจัยและ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้ และ
สามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 ๓) สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ทั้งความรู้
ในเชิงวิชาการ และความรู้ในเชิงนโยบายหรือปฏิบัติโดยกระบวนการวิจัย 
 ๔) สามารถประยุกต์วิทยาการและกลยุทธ์ ได้อย่างถูกต้องแบบสากล 
 ๕) สามารถวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และเอกชนอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
 ๖) สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างเป็นระบบ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยตระหนักว่าการจัดการสาธารณะเป็นสาขาวิชาที่จะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรทางด้านการจัดการสาธารณะ 
 แบบ ๒.๒  
 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทางด้านการจัดการสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 
มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
 ๒) เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ สามารถท าวิจัย
และปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้ และ
สามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 ๓) สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ทั้งความรู้ 
ในเชิงวิชาการ และความรู้ในเชิงนโยบายหรือปฏิบัติโดยกระบวนการวิจัย 
 ๔) สามารถวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และเอกชนอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๗ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
  และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑  
   และแบบ ๒.๒ ข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ทีต่้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะ 
  รับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๓๕ คน  
  ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน 
 

  ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ยังไม่ให้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จนกว่าจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ๓ คน ทั้งนี้ ขอให้น ากลับไป 
  ปรับแก้และเสนอสภาวิชาการในครั้งต่อไป 
 ๒. เห็นชอบให้รับนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน  
  แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และ 
  แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



- ๙ - 

 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ได้ปรับแก้ตามมติแล้ว จึงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรบัเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน 
แผน ข จ านวน ๓๕ คน ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะ 
 รับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๓๕ คน  
 ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะ 
  รับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๓๕ คน 
  ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๐ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

  นายภาคภูมิ  ใจมีอารี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๒-๒๕๔๓ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๕ เดือน 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Didactic of French  ๒๕๕๑  Université de Paris III-Sorbonne  
         Language and Civilisation)    nouvelle, France 
M.A. (Didactic of French ๒๕๔๖  Université de Paris III-Sorbonne 
        Language and Civilisation)    nouvelle, France 
M.A. (Teaching French as ๒๕๔๕  Université de Toulouse Le Mirail,  
        a Foreign Language)    France 
อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส) ๒๕๔๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภาคภูมิ  ใจมีอารี. (๒๕๕๕). เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และค าศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส 

กรณีศึกษา ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย, ๑๒๕(๓๕), ๕๐-๕๗. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภาคภูมิ  ใจมีอารี. (๒๕๕๘). การสอนภาษาฝรั่งเศส ในฐานะภาษาต่างประเทศ. ภาควิชาภาษา

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (๑๕๘ หน้า)  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 



- ๑๑ - 

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๒๒๖๓๕๕ ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส) แล้วเห็นว่า นายภาคภูมิ  ใจมีอารี เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด  
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต คือ ในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๒ ควรเพ่ิมข้อมูล 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้วย 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางณัชนันท์  ชีวานนท์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางณัชนันท์  ชีวานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๓๘-๒๕๕๔ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing Science) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ๒๕๔๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๓๒  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา 
(เทียบเท่าปริญญาตรี)    ประเทศไทย 



- ๑๒ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ณัชนันท์  ชีวานนท์ และมณีรัตน์  ภาคธูป. (๒๕๕๙). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล

จากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของมารดา ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จังหวัดชลบุรี. 
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ๒๖(๑), ๑๖๑-๑๗๕.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐  
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ณัชนันท์  ชีวานนท์. (๒๕๕๙). อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางป้องกัน. วารสารคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๔(๓),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะตีพิมพ์ประจ าเดือน 

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

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางณัชนันท์  ชีวานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางณัชนันท์  ชีวานนท์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๘๒๐๑ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ) 
แล้วเห็นว่า นางณัชนันท์  ชีวานนท์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางณัชนันท์  ชีวานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางณัชนันท์  ชีวานนท์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
  



- ๑๓ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางณัชนันท์  ชีวานนท์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต คือ ในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๒ ควรเพิ่มข้อมูล 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้วย 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาล 
 

  นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๑๐๘๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกต ิมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๙ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing)  ๒๕๕๐  Saint Louis University, USA 
พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๓๒  วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 
(เทียบเท่าปริญญาตรี)    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Basri, R., Deoisres, W. & Suppaseemanont, W. (2014). Factors Predicting 

Contraceptive Use among Women Seeking Induced Abortion in Dhaka, 
Bangladesh. Thai Phamaceutical and Health Science Journal, 9(2), 75-81.  

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

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เห็นวา่สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การพยาบาล โดยวิธีปกต ิ 



- ๑๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๒๒๐๑ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑) 
แล้วเห็นว่า นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ โดยวิธีปกต ิ 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ มีสัดส่วนผลงานวิจัย  
   ร้อยละ ๖๐ แต่มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รอง และมีชื่ออยู่ล าดับที่ ๓ 
  ๑.๒ เอกสาร ก.พ.อ. ๐๓ ข้อ ๒.๒ ขอให้ตัดค าว่า “/อายุการปฏิบัติงาน” ออก 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

  นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๓-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน 
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Diplome national de docteur ๒๕๕๓   Universite Montpellier II, France 
        (Electronique) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
    ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ. (๒๕๕๗). การออกแบบอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าส าหรับโมดูล

เซลล์แสงอาทิตย์แบบเอซี. ใน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) 
(หน้า ๔๐๕-๔๐๘). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

 

เรื่องท่ี ๒ Chuenwattanapraniti, C. (2014). Power Flow Control and MPPT Parameter 
Selection for Residential Grid-Connected PV Systems with Battery Storage. In 
Proceedings of the 2014 International Power Electronics Conference (pp. 3789-
3795). Japan: Hiroshima. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

เรื่องท่ี ๓ โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ, วโรรมย์ นันธุวาร, เฉลิมพร แขมค า และ Kheng, D. (๒๕๕๖). การ
ออกแบบเครื่องเชื่อมอาร์คกระแสตรงที่ใช้วงจรแปลงผันฟอร์เวิร์ดหลายเฟส. ใน การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๖ (EECON-36) (หน้า ๓๘๓-๓๘๖). กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๔๓๓๓ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) แล้วเห็นว่า  
นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต คือ ในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๒ ควรเพิ่มข้อมูล 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้วย 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย และการประเมินหลักสูตรการศึกษา  
   การเรียนการสอน และการวัดผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓  
ให้มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา 
ที่ก าหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๔๔ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด แล้วด าเนินการตามมาตรา ๒๕ (๕) “เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา”  
 ฝ่ายวิชาการจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมิน โดยมีหลักการ ดังนี้ 
 ๑.  ต้องไม่เพ่ิมภาระให้ส่วนงาน 
 ๒.  ต้องเป็นการประเมินไปข้างหน้า 
 ๓.  รูปแบบการประเมิน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะ
มีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 
 ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑.  ในการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล 
มหาวิทยาลัยต้องทบทวน เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการด้านก าลังคนของประเทศ 
รวมทั้งสอดคล้องต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคต (S-curve) 
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 ๒.  ควรเป็นการประเมินไปข้างหน้าว่าหลักสูตรตอบโจทย์มหาวิทยาลัยและ
ประเทศในอนาคตหรือไม่ ควรค านึงถึงการออกแบบหลักสูตร การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคขององค์กร (SWOT analysis) และการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อก าหนด
ทิศทางในการผลิตคนเพ่ืออนาคต 
 ๓.  เสนอสภาวชิาการเพ่ือด าเนินการขั้นต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาขอข้อคิดเห็น 
 ๑. การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๔๓ 
 ๒. การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล ตามมาตรา ๔๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑. สภาวิชาการเสนอแนะให้วางระบบ Quality Control และ Quality Audit  
  เพ่ือควบคุมหลักสูตรให้มคีุณภาพ และประสานงานกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

 เพ่ือน าไปสู่ Quality Assessment 
 ๒. มอบฝ่ายวิชาการจัดท า Flow Chart ร่าง ระบบฯ และเสนอสภาวิชาการในครั้งต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ๑) หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
มีความสามารถในการลดและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถวางแผนและท าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยร้อยละ 
๘๐ ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้นได้ 
 ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๒.๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ๒.๒) มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๓) สามารถประยุกต์ความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
ศาสตร์อื่น ๆ โดยการผสมผสานในลักษณะพหุวิทยาการได้อย่างเป็นระบบ ทั้งการวิเคราะห์ การวิจัย  
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
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  ๒.๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่ี
ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ๑) หลักสูตรต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นสูง 
ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน และสามารถวางแผนและท าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยร้อยละ ๘๐ ของดุษฎีบัณฑิต
ทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๒.๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   ๒.๒) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีขั้นสูงในงานด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ที่ซับซ้อน 
และสามารถวางแผนและท าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ 
   ๒.๓) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเป็นระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขหรือจัดการปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน 
   ๒.๔) มีภาวะผู้น า เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๕) สามารถใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
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  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๘๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 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 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
  และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตัดเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรออก เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 
  ๑.๒ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ขอให้ปรับตามที่ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะ 
  ๑.๓ ขอให้ปรับรายวิชาบรรยายให้เป็นรายวิชาปฏิบัติการ ได้แก่ รายวิชา  
   ๓๑๓๗๑๓๕๙ วิธีด าเนินงานวจิัยขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
   รายวิชา ๓๑๓๕๓๕๕๙ ธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม รายวิชา ๓๑๓๕๔๒๕๙  
   จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม รายวิชา ๓๑๓๕๔๓๕๙ สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม  
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   รายวิชา ๓๑๓๕๔๔๕๙ พิษวิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร  
   รายวิชา ๓๑๓๕๔๖๕๙ นิเวศพิษวิทยา รายวิชา ๓๑๓๕๖๒๕๙  
   เทคโนโลยีชีวโมเลกุลสิ่งแวดลอ้ม รายวิชา ๓๑๓๖๗๑๕๙ เทคนิคการวิเคราะห์ 
   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชา ๓๑๓๖๒๗๕๙ เครื่องมือในการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อม และรายวิชา ๓๑๓๕๓๒๕๙ นิเวศวิทยาแหล่งน้ าจืด 
  ๑.๔ ขอให้ปรับหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
   แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน 
   และแบบ ๒.๒ จ านวน ๕ คน 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน 
และแบบ ๒.๒ จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน 
  และแบบ ๒.๒ จ านวน ๕ คน 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน 
  และแบบ ๒.๒ จ านวน ๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  
   แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน และแผน ข จ านวน ๒๐ คน 
 

  ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แบบไม่เต็มเวลา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 
เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น คณะฯ จึงขอเสนอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน และแผน ข จ านวน ๒๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๓.๑/ ว ๑๐๔  
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการ 
  และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน และ 
  แผน ข จ านวน ๒๐ คน 
  



- ๒๒ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการ 
  และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน  
  และแผน ข จ านวน ๒๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
การปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
จิตวิทยาการปรึกษานี้ได้ให้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘  
ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในครั้งนี้ครบรอบ ๕ ปี ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกวาระหนึ่ง สาขาวิชา 
จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี จึงเสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้และ 
ทักษะได้อย่างเหมาะสม ให้ความส าคัญต่อกระบวนการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ศึกษา 
หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อมูลจากหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา รวมถึงการได้ 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตร ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพิจารณาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  วิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย     ๖ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๒๒ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
การปรึกษา 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 ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เป็นสมรรถนะให้ชัดเจน  
   และครอบคลุมผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง ๕ ด้าน  
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาให้มีรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต เนื่องจากเป็นข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๐ และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๔ ปี จนถึง 
การปรับปรุงครั้งที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ภาควิชาฯ ได้น าข้อเสนอแนะ 
จากผู้ใช้บัณฑิตและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในสายอาชีพและความต้องการของตลาด ส าหรับการปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๕ เพ่ือน าไปใช้ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเหตุผลหลักในการปรับปรุงก็เพ่ือให้สอดคล้องต่อบริบทของสังคมและเทคโนโลยี 
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ที่เปลี่ยนไป ความต้องการของตลาด และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นมาและหลักสูตรทุกหลักสูตรต้อง 
ถือปฎิบัติ ภาควิชาฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เนื้อหา 
ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุผลที่ได้ชี้แจงในวรรคแรก 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๕ 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 าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ โดยเพิ่มสมรรถนะของบัณฑิต 
   ให้มีทักษะพิสัย 



- ๒๕ - 

  ๑.๒ ขอให้ปรับรายวิชาที่เป็นทักษะพิสัยให้มีชั่วโมงปฏิบัติ ปรับ ผลการเรียนรู้  
   Curriculum Mapping และ Learning Outcomes ให้มีทักษะพิสัย  
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบเอกสารภาคผนวก เนื่องจากขนาดตัวอักษรเล็ก และ 
   เอกสารไมช่ัดเจน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
จึงครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญในทุกด้าน 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
(AC: ASEAN Community) ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๖๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๒ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาโท ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
    (นิสิตสาขาประวัติศาสตร์ เลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ ที่เปิดในมหาวิทยาลัย) 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
 

  โครงสร้างวิชาโทประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาโทบังคับ  ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๒๖ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ความส าคัญของหลักสูตรขอให้ปรับข้อมูลการอ้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   สังคมแห่งชาติ และการส ารวจจ านวนนักศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษาให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒.๒ ให้บัณฑิตมีสมรรถนะในเชิง  
   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินหลักการได้ 
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ ขอให้เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๔ และล าดับที่ ๕  
   โดยให้น ารายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
   มาแทน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
  



- ๒๗ - 

 ๔.๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนมาเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ที่ส าคัญในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคม 
อาเซียน (AC: ASEAN Community) ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติ ทั้งนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐาน ๒๔ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกบังคับ ๕๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
   

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ โดยเพิ่มสมรรถนะบัณฑิต 
   ให้มีทักษะพิสัย 
  ๑.๓ ขอให้ปรับรายวิชาให้มีชั่วโมงปฏิบัติ ปรับ ผลการเรียนรู้ Curriculum Mapping  
   และ Learning Outcomes ให้มีทักษะพิสัย  
  ๑.๔ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๕ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงม ี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน และสอดคล้องต่อ 
   รายวิชาที่เรียน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ โดยเพิ่มสมรรถนะบัณฑิต 
   ให้มีทักษะพิสัย 
  



- ๓๐ - 

  ๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒.๒ ให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตรข้อ ๑ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับรายวิชาให้มีชั่วโมงปฏิบัติ ปรับ ผลการเรียนรู้ Curriculum Mapping  
   และ Learning Outcomes ให้มีทักษะพิสัย  
  ๑.๕ ขอให้เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓ 
  ๑.๖ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๗ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 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 และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม ในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  



- ๓๑ - 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ให้ชัดเจน และสอดคล้องต่อ 
   รายวิชาที่เรียน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ โดยเพิ่มสมรรถนะบัณฑิต 
   ให้มีทักษะพิสัย 
  ๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒.๒ ให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตรข้อ ๑ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับรายวิชาให้มีชั่วโมงปฏิบัติ ปรับ ผลการเรียนรู้ Curriculum Mapping  
   และ Learning Outcomes ให้มีทักษะพิสัย  
  ๑.๕ รายวิชา ๒๖๑๒๕๒๕๙ การศึกษาชุมชน ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้ 
   มีชั่วโมงปฏิบัติด้วย 
  ๑.๖ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๗ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
   อนึ่ง ขอให้พิจารณายุบหลักสูตรนี้รวมกับสาขาพัฒนาชุมชนเป็นหลักสูตรเดียว 
   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรโดยแยกเป็นวิชาเอก  
   ๒ สาขาวิชา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังปรับแก้แล้ว 
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 ๔.๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี  
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปและจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาเพ่ือรองรับต่อความต้องการของผู้เรียนในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ 
ประกอบอาชีพในอนาคตและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๙ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  



- ๓๓ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีต าแหน่งทาง 
   วิชาการ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับลดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ 
   คือ อัตราจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๐  
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวภิาค 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ ๕ ปี แต่เนื่องจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศ 
ดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์ปัจจุบัน มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๘๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๖๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๓๔ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 
  โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและการจดัการโลจสิตกิส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาบังคับสาขา ๔๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเลือกสาขา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
  การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
  การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ คือ อัตราจ านวน 
   อาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๒๕ 
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  ๑.๒ ขอให้ปรับรายวิชาบรรยายให้ชั่วโมงปฏิบัติการด้วย ได้แก่  
   รายวิชา ๙๑๕๒๐๑๕๙ การจัดการน าเข้า-ส่งออก รายวิชา ๙๑๕๒๐๖๕๙  
   การจัดการคลังสินค้า รายวิชา ๙๑๕๒๐๕๕๙ การจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ 
   และรายวิชา ๙๑๕๓๐๗๕๙ การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๑๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน  ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ    ๙ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเอก  ๔๐ หน่วยกิต 
   ๕) วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม  ๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  



- ๓๗ - 

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้มีความเฉพาะเจาะจงของสาขานี้ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ คือ อัตราจ านวน 
   อาจารย์ต่อจ านวนนิสิต ไม่เกิน ๑ : ๘ 
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๔ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องระบุวิธีการจัด 
   การเรียนการสอน โดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือ 
   การเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๑๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  



- ๓๘ - 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ 
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน  ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ    ๙ หน่วยกิต 
   ๔) วิชาเอก  ๖๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 



- ๓๙ - 

  ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้มีความเฉพาะเจาะจงของสาขานี้ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ 
  ๑.๓ ขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ คือ อัตราจ านวน 
   อาจารย์ต่อจ านวนนิสิตไม่เกิน ๑ : ๘ 
  ๑.๔ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิต ขอให้ปรับแก้เป็นรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๑.๕ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๖ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องระบุวิธีการจัด 
   การเรียนการสอน โดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือ 
   การเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๑๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มี
การปรับเปลี่ยนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ 
ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น ขุมปัญญา 
ตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน ซึ่งท าให้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๒ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
     วิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง 
     วิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 



- ๔๐ - 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ คือ อัตราจ านวน 
   อาจารย์ต่อจ านวนนิสิตไม่เกิน ๑:๘ 
  ๑.๒ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องระบุวิธีการจัด 
   การเรียนการสอนโดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือ 
   การเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
  



- ๔๑ - 

 ๔.๔.๑๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

จากคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาสู่ความ 

เป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น สามารถสร้าง 

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

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ คือ อัตราจ านวน 
   อาจารย์ต่อจ านวนนิสิตไม่เกิน ๑:๘ 
  ๑.๒ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเนื้อหาในหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   ที่ต้องไม่ซ้ ากับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องระบุวิธีการจัด 
   การเรียนการสอนโดยดูตัวอย่างการเขียน 
   ค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๑๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครบวงรอบ 

ที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ 

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

การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว  



- ๔๔ - 

 ๔.๔.๑๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งก าลังจะครบรอบ ๕ ปี ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 

รอบระยะ ๕ ปี ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 

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

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  



- ๔๕ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิต ขอให้ปรับแก้เป็นรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๑๖ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็น 
วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค 
การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ  
รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
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 ๔.๔.๑๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครบวงรอบที่จะ
จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ 
มีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องปรับให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
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  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
 ๔.๔.๑๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี เกือบครบ 
วงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องปรับ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)   
  โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 



- ๕๐ - 

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

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี เกือบครบ 
วงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้หลักสูตรต้องปรับ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๑ หน่วยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๕๑ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ตัดจ านวนนิสิตที่คาดว่า 
   จะส าเร็จการศึกษาออก 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้แล้ว 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๕.๒ วาระเร่งด่วน 
 

  เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลต่อบุคคล ประธานจึงเสนอให้เป็นการประชุมลับแต่ขอให้ 
ฝ่ายเลขานุการอยู่ร่วมประชุมด้วย 
  ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานจึงให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่เสนอในเอกสารลับ (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามรายงานที่เสนอและให้ด าเนินการต่อไป 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการขอเอกสารคืนจากกรรมการทุกคนหลังพิจารณาวาระนี้แล้ว 



- ๕๒ - 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. 
 
 

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


