
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคารที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    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. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๔. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์ คณะโลจิสติกส์ 
 ๓. ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๔. ดร.ประชา  อินัง คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. ดร.ธนาวุฒิ  ลาตวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  แหนจอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. ดร.เกษมสันต์  พานิชเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี  เชื้อวัชรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์กมลวรรณ  พลรักดี คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ขณิชถา  พรหมเหลือง คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  กิตติการอ าพล คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.ภัทรภร  ชัยประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.สุกัลยา  สุเฌอ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์ ธนภร อินต๊ะสิน คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๗. นางวรัญญา  ชนะสงคราม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ คณะสหเวชศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑.๑ วาระสภาวิชาการตามค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
   ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  ด้วยวาระสภาวิชาการตามค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จะครบวาระ 
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยให้เพิ่มวันที่คณะกรรมการ 
 ประจ าส่วนงานให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในมติวาระการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน ๙ คน แล้วมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
   คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้มีมติมอบให้สภาวิชาการน ากลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อพิจารณาอนุญาตขยายเฉพาะรายท่ี
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว 
  รายละเอียดนิสิตที่ขอขยายเวลา จ านวน ๙ คน ตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. แนวทางท่ี ๑ สร้างความเข้าใจกับนิสิตให้นิสิตลาออก แล้วสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่  
  ทั้งนี้ ให้เยียวยาโดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ๒. แนวทางท่ี ๒ ฝ่ายวิชาการหารือกับสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประเด็นที่มหาวิทยาลัย 
  ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ๓.๒ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของนางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  ด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ เลขประจ าตัวนิสิต ๕๕๘๑๐๑๙๑ เข้าศึกษาตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๑.๑ ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๑ เรื่องให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น  นิสิตมีสถานะพ้นสภาพ - 
ระยะเวลาเกินก าหนด  ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
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นิสิตได้ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๑ มายังคณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 
๑ โดยนิสิตแจ้งว่า ได้ประสานงานกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแล้ว ได้รับค าแนะน าให้คณะฯ 
ออกบันทึกข้อความ เพ่ืออนุมัติขยายเวลาการศึกษา ซึ่งคณะโลจิสติกส์ได้ด าเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
มหาวิทยาลัยตามหนังสือเลขที่ ศธ ๖๒๑๒/๒๔๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นิสิตฯ  
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา และได้เสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติเห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยให้ขยายระยะเวลาการศึกษาได้ถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และให้คณะโลจิสติกส์น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป (รายละเอียดประกอบการพิจารณาตาม
เอกสารดังแนบ) 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๑๖.๒.๔ “หลักสูตรระดับปริญญาเอก...ผูที่ส าเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญา
เอกใหใชเวลาศึกษาภายใน ๕ ปการศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ... ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเปนอยา่งยิง่ที่
จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไม่เกินหนึ่งปี
การศึกษา  
 
หมายเหตุ:  เสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ไม่ได้พิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้เข้าชี้แจง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของนางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมถอนวาระ เนื่องจากรองคณบดีคณะโลจิสติกส์แจ้งว่าได้ปรึกษาคณบดี 
 คณะโลจิสติกส์แล้ว คณบดีมีความเห็นให้ถอนวาระนี้ 
 
 ๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการแก้ไขปัญหา 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดการพาณิชยนาวี 
เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ เน้นพาณิชยนาวีต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านพาณิชยนาวี ตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการแก้ไขปัญหา 
 ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีความใฝ่รู้ มีความรักในองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน และมีความ
รับผิดชอบสูงต่อองค์กร  
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 ๕. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้มาติดต่อ
กับองค์กร 
 ๖. มีความสามารถในการจัดการการน าเข้าส่งออก 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๘๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๖๑ หน่วยกิต 
  ๑) วิชาเฉพาะด้าน    ๖  หน่วยกิต  
  ๒) วิชาบังคับ   ๔๐  หน่วยกิต  
  ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

หมายเหตุ : เสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ไม่ได้พิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้เข้าชี้แจง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
 (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕.๒.๑ วรรคสาม “หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
  ของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
  ปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ 
  หลักสูตร” คณะกรรมการจึงเสนอแนะให้คณะฯ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสี่ปี  
  และหลักสูตรต่อเนื่องในเล่มเดียวกัน 
 ๒. ให้ปรับปีของหลักสูตรเป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้เปิดรับนิสิต 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องกัน 
 ๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ ให้เลือกเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตร ให้ปรับเป็นเปิดภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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 ๕. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๖. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  
  และจริยธรรมในการแก้ปัญหา ให้ขยายความค าว่า “การแก้ปัญหา” 
 ๗. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ กับ ข้อ ๓ มีเนือ้หาซ้ าซ้อนกัน  
 ๘. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๙. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ให้เพ่ิมปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 ๑๐. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
  การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
 ๑๑. หน้า ๔๒ วิชาเลือก ให้เพิ่มค าว่า “ไม่น้อยกว่า” 
 ๑๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๓.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
 

 คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

หมายเหตุ : เสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ไม่ได้พิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้เข้าชี้แจง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะ 
 รับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร  
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรใหม่ 
  ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
   การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-
จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 
มีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอนและเทคโนการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.๓ มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ 
จากการท าวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑.๔ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนา และเสริมสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในตนเอง ชุมชน และสังคม 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๙ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๐  หน่วยกิต  
  ๒.๑ การสอนประถมศึกษา ๔๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒ จิตวิทยาและการแนะแนว ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

  



- ๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา- 
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ ให้เลือกเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๒. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๓. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุม มคอ. ๑ และ 
  ให้ครอบคลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว และ 
  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๔. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
  การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
 ๕. วิชาปฏิบัติการสอน ๑ ๒ ๓ และ ๔ จะฝึกสอนในแต่ละสาขาวิชาอย่างไรให้ระบุ 
 ๖. ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
  ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัดการเรียน 
  การสอนในหลักสูตร 
 ๗. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเนื้อหาเกี่ยวกับการทวนสอบ 
 ๘. การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๙. การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
  สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๑๐. ค าอธิบายรายวิชา ค าว่า “แนวคิด” ใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Concepts” และ  
  “Principles” ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
 ๑๑. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
 ๑๒. ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร เช่น ตัวเลขในตาราง 
  หมายเลข ๓ ด้านที่ ๖ แต่ใส่ตัวเลขเป็นเลข ๕ 
 ๑๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี)  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ  
   จ านวน ๓๗ คน 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๓๗ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  



- ๑๐ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๓๗ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร 
 
 ๔.๒ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลคือ 
เนื่องด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเกิดนโยบาย Thailand 4.0 และการเกิดขึ้นของเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ส่งผลต่อความต้องการแรงงาน เพื่อให้รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้ง  
๑๐ ประเภท ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในฐานะผู้ผลิตมหาบัณฑิตที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการปรับ
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย และเพ่ิมรายวิชาที่ตรงกับความต้องการในอนาคตมากข้ึน 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก ๒   ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ  ๑๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต 



- ๑๑ - 

 แผน ข 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ  ๑๕   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
 การค้นคว้าอิสระ      ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยไม่ต้องแยกแผน ก แผน ข  
   และให้ปรับให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๕ รายวิชา ๖๖๙๖๗๘๖๑ การค้นคว้าอิสระ ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
   และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒ - 

  ๔.๒.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดูแลนิสิตในหลักสูตรมาอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี ในขณะนี้ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าวให้เป็น
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเหตุผลเร่งด่วน 
ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวคิดและนโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการ
ผลิตครูหลักสูตร ๔ ปี ให้กับสถาบันการผลิตครูต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม ่เป็น ๔ ด้าน ดังนี้คือ ๑) ด้านค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ๒) ด้านความรู้และ
ศาสตร์การสอน ๓) ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ ๔) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และ
อีกท้ังยังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคุรุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ รวมถึงสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระดับโลกลงมาถึง
ระดับประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยอีกด้วย 
  จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหน่วยงานผลิตครูจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนนิสิตปัจจุบันและบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๒ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
  ๒.๔ วชิาการสอนวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ โดยปรับเนื้อหาให้ครอบคลุม 
   สาขาวิชาชีววิทยา 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๖ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๗ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๘ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๙ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๐ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๑๑ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป  
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  ๔.๒.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตร ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ ให้มีความทันสมัย
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือผลิตครู
สาขาวิชาเคมีให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี
สมรรถนะและมีศักยภาพสูงอันจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถผลิตครูที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
สอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของโลก 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๑  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๒ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 



- ๑๕ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตร ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ โดยเพิ่ม
การบูรณาการการเรียนรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาฟิสิกส์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนฟิสิกส์และความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบติได้ เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพสูงอันจะเป็นก าลังส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และเพ่ือสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถ



- ๑๖ - 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสอดคล้องตามความต้องการของสังคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๙  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๘ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๕ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 



- ๑๗ - 

  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหลักสูตร ๕ ปี ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม ่ 
เป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ๒) ด้านความรู้และศาสตร์การสอน  
๓) ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ ๔) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และเหตุผลประการ
ส าคัญเร่งด่วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการผลิตครู ๔ ปี ให้กับสถาบันผลิตครูต่าง ๆ  
เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในฐานะหน่วยงานผลิตครูจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและประกาศ
ดังกล่าว ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก ่คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต 
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต  



- ๑๘ - 

 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๙  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป  
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  ๔.๒.๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม ่และ
เหตุผลประการส าคัญเร่งด่วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการผลิตครู ๔ ปี ให้กับสถาบัน
ผลิตครูต่าง ๆ เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อ
ประกาศและนโยบายดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก ่คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๕ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๖  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๗ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอก   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป)ี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนดนตรีศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ระดับโลกลงมาถึงระดับประเทศ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เหตุผลอีกประการคือหลักสูตรดังกล่าว
ครบรอบการปรับปรุงที่เกิดจากแนวคิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายในการผลิตครูหลักสูตร ๔ ปี ให้กับคณะคุรุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) อีกท้ังยังเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ให้มีการปรับปรุง
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หลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ  
  จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตมาพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องตามความต้องการของ
สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทันสมัยเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๗ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๘ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ โดยเพิ่ม
การบูรณาการการเรียนรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาศิลปศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนศิลปะ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ เพ่ือให้เป็น
บุคลากรที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพสูงอันจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านการสอนศิลปะ เพ่ือให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันสังคม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๕ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
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 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๖  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป  
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  ๔.๒.๙ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลา และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
จากการผลิตครู ๕ ปี ปรับเป็นผลิตครู ๔ ปี ตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนจึงต้อง 
มีการเลี่ยนแปลงตามด้วย เพ่ือยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
ควบคู่กับการสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ โดยครอบคลุม 
การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ 
วิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” (Wisdom of the East for the Future of 
the Nation) ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน เพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ และแสดงบทบาทน าในการเตรียม
ความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านที่ ๓ ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธกิจ ด้านวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย บริบทการศึกษาไทย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดการจัดการเรียนการสอน 
พลศึกษาตามหลักสากล อัตราการเสียชีวิตของคนไทยที่เก่ียวเนื่องจากการขาดกิจกรรมทางกาย  
ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาในระดับโลก มีความจ าเป็นต้องปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางพลศึกษา 
กิจกรรมทางกาย ความสามารถทางกาย และสุขภาพให้กับเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครู 
พลศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้พลศึกษาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  จากเหตุผลดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้ากับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทการศึกษาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) ประกาศคุรุสภา เรื่อง  
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพ่ือการประกอบวิชาชีพ และเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในก าหนดให้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี จึงเห็นสมควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าวเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต  
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 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๕  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๘ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
   ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัด 
   การเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
  ๑.๖ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
   สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
  ๑.๙ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป  
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  ๔.๒.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจ
และการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ  
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และมีศักยภาพในการพัฒนาบุคคลด้านสมองและจิตใจ เพ่ือตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายประเทศไทย ๔.๐  
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล  
มีความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ฯลฯ สาขาวิชาสมอง 
จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงเสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นผู้มีความรอบรู้และความสามารถในศาสตร์ ด้านสมอง จิตวิทยา และ
การเรยีนรู้ รวมทั้งมีสมรรถนะและทักษะในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมบุคคลทุกช่วงวัย โดยการบูรณาการศาสตร์ด้านสมอง จิตวิทยาและการเรียนรู้ ตลอดจน 
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual 
reatilty) ปัญญาประดิษฐ์ หรือเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐานในการแสวงหาและ
บุกเบิกความรู้ใหม ่รวมทั้งเป็นผู้เพียบพร้อมด้านคุณธรรมและความรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและคุณธรรม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลักความพอประมาณในการด าเนินชีวิต ด้วยความผาสุก  
(Well-being) เพ่ือความงอกงามแห่งตนและสังคม เมื่อส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สามารถปฏิบัติงาน 
เป็นที่ปรึกษา และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือ 
ในสถานประกอบการอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาการรู้คิด ประสาทวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องได้ ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อมูลจากหลักสูตร 
ในสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลจากบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ 
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา สถิติและการวิจัย ตลอดจนจากผลการวิจัยประเมิน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ให้ข้อเสนอแนะมาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มี
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาในบางประการ เช่น การปรับปรุงสาระรายวิชา ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการณ์ทางสังคม การเพ่ิม
อุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มากข้ึน เช่น เครื่องมือวัดทางสมอง ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรได้น าประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น มาปรับปรุงรายวิชาและน าเสนอในการปรับปรุง วิพากษ์ 
และจัดท ารายละเอียดในหลักสูตรปรับปรุง เพือ่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
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 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 2 
 วิชาบังคับ ๒๑ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง  
 จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๒. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนให้มี Machine Learning 
  Deep Learning และ Bigdata 
 ๓. ขอให้ปรับรายวิชาให้เน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
  และอนาคต 
 ๔. ขอให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 ๕. การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๖. การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ; 
 ๗. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

   คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๕๗ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
   ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ เป็น นางพรรัตน์ แสดงหาญ 
เนื่องจากนางสาวศิรดา จารุตกานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  



- ๒๘ - 

   ล าดับที่ ๓ จาก นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี เป็น นางสาวนฤมล ชูชินปราการ  
เนื่องจากเปลี่ยนนางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) โดยให้มีผลตั้งแตค่ณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๘ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี ้
 ล าดับที่ ๒ จาก นางพรรัตน์ แสดงหาญ เป็น นายวุทธิชัย ลิม้อรุโณทัย 
เนื่องจากเปลี่ยนนางพรรัตน์ แสดงหาญ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวนฤมล ชูชินปราการ เป็น นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี 
เนื่องจากเปลี่ยนนางสาวนฤมล ชูชินปราการ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ  
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) โดยให้มีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๑ นายแก้ว นวลฉวี ออก เนื่องจากไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ตามหนังสือเวียนที่ 
ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๔๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 



- ๓๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต ่
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๑ นายแก้ว นวลฉวี ออก เนื่องจากไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ตามหนังสือเวียนที่ 
ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๔๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
 ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  



- ๓๑ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  โดยให้มีผลตั้งแตค่ณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

   คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ นางสาววัฒนพร จตุรานนท์ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพในการบริหารหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๙๔๖ ลงวันที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๓.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
   ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๘ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. ขอปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบ ๒.๒ จากเดิม ๓ ปี เป็น ๕ ปี เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร จ านวน ๗๒ หน่วยกติ 
  ๒. ขอเพ่ิมเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ “กรณีที่นิสิตได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในส่วนของ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแหล่งทุนนั้น ๆ โดยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา” 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียน ที่ ศธ ๖๒๒๐/๐๖๘๔ - ๐๖๙๕ 
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๘  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๘  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ตามหนังสือเวียน ที่ ศธ ๖๒๒๐/๐๖๘๔ –  
  ๐๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๔.๔ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๔.๑ การปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
 

   คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จ านวนผู้เรียนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตร 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๑๔   ๒๐     ๕     ๒๐     ๕     ๕     ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา 

๒๐   ๒๐ ๒๐   ๕ ๕   ๒๐ ๒๐   ๕ ๕   ๕ ๕   ๕ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

๑๙   ๑๐     ๕     ๑๐     ๕     ๕     ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา 

๒๔   ๑๐   ๕   ๑๐   ๕   ๕   ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต ์

๘ ๕     ๕     ๕     ๕     ๕     ๕     

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา
ศึกษา 

๑๘   ๒๐     ๑๐     ๒๐     ๑๐     ๑๐     ๑๐   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

๑๓ ๕   ๕   ๕   ๕   ๕   ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 

๙ ๑๕       ๑๐ ๑๕       ๑๐   ๑๐   ๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 

๑๕ ๕ ๑๐   ๒ ๘   ๕ ๑๐   ๒ ๘   ๒ ๘   ๒ ๘   
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หลักสูตร 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) (ก๑) (ก๒) (ข) 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 

๒๕ ๓ ๗   ๓ ๗   ๓ ๗   ๓ ๗   ๓ ๗   ๓ ๗   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ 

๕   ๕     ๕     ๕     ๕     ๕     ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

๙ ๕ ๕   ๕ ๕   ๕ ๕   ๕ ๕   ๕ ๕   ๕ ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

๑๙   ๒๐     ๕     ๒๐     ๕     ๕     ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิต ิ

๗   ๕     ๕     ๕     ๕     ๕     ๕   

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคม ี

๕   ๑๐     ๕     ๑๐     ๕     ๕     ๕   

รวม *๑๖๓                                     

หมายเหตุ * หมายถึง จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตร 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) 

หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๑๔   ๓     ๓     ๓     ๓     ๓     ๓   

หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

๑๔   ๑๐ 
๒ 

(๑.๒/
๒.๒) 

๒ 
๒ 

(๑.๒/
๒.๒) 

 ๑๐ 
๓ 

(๑.๒/
๒.๒) 

๓ 
๓ 

(๑.๒/
๒.๒) 

๔ 
(๑.๒/
๒.๒) 

๔ 
๔ 

(๑.๒/
๒.๒) 

๕ 
(๑.๒/
๒.๒) 

๕ 
๕ 

(๑.๒/
๒.๒) 

หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

๑๒   ๓       ๓ ๓     ๓       ๓ ๓     ๓ ๓     ๓ ๓   

หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 

๖ ๕    ๕   ๕    ๕   ๕   ๕   
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หลักสูตร 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
เดิม (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

จ านวนรับนิสิต 
ใหม่ (คน) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) (๑.๒) (๑.๑) (๒.๑) (๒.๒) 

หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

๓๓ ๑ ๔     ๕     ๑ ๔     ๕     ๕     ๕     

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

๑๙     ๒๐   ๕    ๒๐   ๕   ๕   ๕ 

รวม *๑๖๓                         

หมายเหตุ * หมายถึง จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ 
 

   ตามท่ี นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๘๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้มติอนุมัติต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล ไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 
๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ 
ของราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. มีมติให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาทบทวนการด าเนินการ
แต่งตั้งดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เนื่องจากมีข้อสังเกต ดังนี้  
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   งานวิจัยเรื่อง Factors predicting contraceptive use among women 
seeking induced abortion in Dhaka, Bangladesh ที่น ามาใช้ประกอบการขอผลงานทางวิชาการมา
จากการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือใช้
เสนอเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถน าผลงานวิจัยของนิสิตปริญญาโทที่ใช้จบการศึกษา มาประกอบ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการหลัก (corresponding author) 
และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคนคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่รวมกันแล้วไม่เกิน
ร้อยละ ๗๐  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาคิดสัดส่วนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ แต่ตามหลักการแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรมี 
ส่วนร่วมมากกว่าสัดส่วนที่นักศึกษาพึงได้ และไม่ควรมีส่วนร่วมรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ ๕๐ เนื่องจาก
ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่นักศึกษาใช้เพ่ือส าเร็จการศึกษา ประกอบกับการแบ่งสัดส่วนการมีส่วนร่วม 
ในผลงานวิจัยว่าผู้ใดจะเป็นผู้ด าเนินการหลักจะต้องพิจารณาท้ังกระบวนการวิจัย ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะ 
ในส่วนของการเขียนบทความวิจัยเท่านั้น  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ของ นางสาววรรณทนา  ศุภสีมานนท์ 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ขอสังเกตเกี่ยวกับ 
 สัดส่วนผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตเพ่ือรับปริญญานั้น อาจารย์ 
 ทีป่รึกษาทุกคนรวมกันไม่ควรมีสัดส่วนเกินร้อยละ ๕๐ จึงมีมติเห็นชอบตามที่  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ข้อสังเกต และให้น าเสนอคณะกรรม 
 พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่สภาวิชาการ คือ “ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดท าร่าง 
รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดสรุป ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มีจ านวน ๒๔๐ หลักสูตร เป็นหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ๑๑๙ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๑ หลักสูตร จ าแนกตาม 
ระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 
๑๒๒ หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนทั้งหมด ๓๖ หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด ๘๒ หลักสูตร 
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 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ หลักสูตร  
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร 
 นิสิต มีจ านวน ๓๒,๔๒๗  คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๒๘,๗๑๖ คน นิสิต 
ระดับปริญญาโท ๒,๗๗๙ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก ๙๓๒ คน ในจ านวนนี้มีนิสิตต่างชาติ  
ระดับปริญญาตรี ๑๔๗ คน ปริญญาโท ๑๑๐ คน และปริญญาเอก ๓๘ คน 
 นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งหมดจ านวน ๒๑๙ คน  
โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๑๐๔ คน และน้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา จ านวน ๑๑๕ คน 
 นิสิตต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมดจ านวน 
 ๒๘๙ คน โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๔๔ คน และ
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๒๔๕ คน 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ป ีคิดเปน็ร้อยละ ๗๖.๕๘ 
 ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโทเป็นบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ
บทความจากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๔๑๕ เรื่อง โดยอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๑๕๓ เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๕๖ เรื่อง ส าหรับจ านวนผลงาน
วิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก ได้แก่ บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๑๖๓ เรื่อง  
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๙๑ เรื่อง อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ จ านวน ๓๘ เรื่อง และ 
อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๙ เรื่อง 
 ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล จ านวน ๓๔ ผลงาน เป็นผลงานด้านการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต จ านวน ๓๑ ผลงาน และด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ จ านวน  
๓ ผลงาน 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจ านวน 
๓๑๔ เรื่อง ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจ านวน ๒๑๐ เรื่อง  
 ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับชาติ ๑๕๖ เรื่อง ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับนานาชาติ มีจ านวน ๘๐ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ มีจ านวน ๑๕๓ เรื่อง  
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ มีจ านวน ๓๙ เรื่อง  
 มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๘ ครั้ง มีการจัดประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ จ านวน ๑๐ ครั้ง  
 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม ทั้งสิ้น ๓๓๓,๘๗๑,๓๐๑ บาท 
 มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน ๓๙๖ โครงการ เป็นกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๗๔ โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๔๔ 
โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๗๙ โครงการ และส่วนงานสนับสนุนการเรียน
การสอน จ านวน ๙๙ โครงการ  



- ๓๘ - 

 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 อาจารย์ประจ า มีจ านวน 1,30๙ คน เป็นอาจารย์ ๙๓๔ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒๙๔ คน รองศาสตราจารย์ ๗๗ คน และศาสตราจารย์ ๔ คน 
 การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖๕ คน รองศาสตราจารย์ ๑๔ คน และศาสตราจารย์ ๔ คน 
 การอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓๒ คน รองศาสตราจารย์  
๘ คน และศาสตราจารย์ ๑ คน 
 อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งหมดจ านวน  
๓๘ คน โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๑ คน และ 
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๓๗ คน  
 อาจารย์ต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมดจ านวน ๔๕ คน 
ซึ่งมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนน้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
 ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๓๖ ผลงาน เป็นผลงานด้านการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ จ านวน ๒๓ รางวลั และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
จ านวน ๑๓ รางวัล 
 ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีจ านวน ๑๗๔ โครงการ 
 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยตัวบ่งชี้หลัก ๑๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก ๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ ๗ ระดับ  
 การด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งหมด จ านวน ๓๐ ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในประเทศ 
จ านวน ๒๓ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๑๖ โครงการ และเป็นความร่วมกับต่างประเทศ 
จ านวน ๑๐ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการท้ังหมด ๓๕๓ ฉบับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้น ากลับไปพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะให้ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ 
 ๒. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะแล้วปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  และเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี  



- ๓๙ - 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้จดรายงานการประชุม 

                
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์)      (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
                กรรมการและเลขานุการ          ประธานกรรมการ 
                 ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


