
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การประชุมออนไลนผ์่านระบบ Google Hangouts Meet และ 
ณ ห้องประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้เขา้ประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร  ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร  กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ ใจตรง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
 ๑๐. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส ์
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรสีุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์เสกสรรค ์ตันยาภิรมย์  กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะอัญมณ ี
 ๒๔. อาจารย์เกษมศรี อิทธิพงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม     กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ดร.จีรศักด์ิ รัตนะวงษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รศัมีมาสเมือง กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 ๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ สําราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๓. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผู้ลาประชุม 
 - 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี    คณะอัญมณ ีวิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ดร.เอกรัฐ คําเจริญ     คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
         วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๓. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเสียง จันทาส ี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ช่ืนวัฒนาประณิธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๘. ดร.มัณฑนา รงัสิโยภาส    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ สนธ์ิจันทร ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก    คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรสัจรญูพงศ ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน    คณะวิทยาศาสตร์และ 
         สังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแกว้ 
 ๑๑. อาจารย์เสกสรร พรมเกษา    คณะมนุษยศาสตร์และ 
         สังคมศาสตร ์
 ๑๒. อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดต้ัง 
         คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
         บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแกว้ 
 ๑๓. นางสาวอารยา ธนารกัษ ์    กองบริการการศึกษา 
 ๑๔. นางปัทมา วรรตัน์     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
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วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การกํากับติดตามหลักสูตร การปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผา่นการอนุมัติจาก 
  คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่แทนสภามหาวิทยาลัย  

 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสตูรใหม ่
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้วน้ัน ส่วนงานจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาที่งานพัฒนาหลักสูตร 
และการสอน เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการส่งให้สํานักงานคณะกรรมการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรมรับทราบหลกัสูตรใหม ่หรือหลักสูตรปรับปรุง หรอืการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร  
(สมอ. ๐๘) หรอืการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร (สมอ. ๐๘) ต่อไป  
 บัดน้ี ฝ่ายวิชาการตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนงานท่ียังไม่ดําเนินการส่งหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย มาให้งานพัฒนา 
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป 
อย่างเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานดําเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่  
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สถานะหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online: CHECO)  

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดําเนินการส่งหลักสูตรให้สํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในระบบ CHECO แล้วน้ัน ฝา่ยวิชาการได้สรุปข้อมูลสถานะหลักสูตร ในระบบ CHECO ณ ปัจจุบัน  
โดยมีหลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่งให้มหาวิทยาลัย 
แก้ไข (E) จํานวน ๑๑๓ หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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 ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้หลักสูตรที่อยู่ “สถานะส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (E)”  
ดําเนินการกรอกข้อมูลให้เรยีบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องค์ประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้สามารถติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) ได้ น้ัน ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของทุกหลักสูตรในเบ้ืองต้นแล้ว พบว่าหลายหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ องค์ประกอบ 
ที่ ๑ (การกํากับมาตรฐาน) เน่ืองจากสถานะการคงอยู่ในหลักสูตรของอาจารย์ไม่เป็นปัจจุบัน หรือจํานวน 
ผลงานของวิชาการภายในรอบ ๕ ปีย้อนหลงัของอาจารย์ไม่ครบถ้วน ในการน้ี ฝ่ายวิชาการจึงขอให้ส่วนงาน 
ของท่านดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ตรวจสอบและปรับแก้รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรในระบบ TQF ให้ถกูต้องและเป็นปัจจุบัน โดยรายช่ืออาจารย์จะต้องสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร  
(มคอ.2) หรือกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอาจารย์ รายช่ืออาจารย์จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร สมอ.08 ฉบับ 
ล่าสุดที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 
 ๒. ตรวจสอบขอ้มูลผลงานทางวิชาการภายในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา โดยส่วนงานจะต้องกํากับและติดตามใหค้ณาจารย์บันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการในระบบ 
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Research) ให้ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลมายังระบบ  
TQF ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ทั้งน้ี ขอให้ส่วนงานดําเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขขอ้มูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและ 
ครบถ้วนภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลงัจากน้ันฝ่ายวิชาการจะสรุปข้อมูลคุณสมบัติของ 
ทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ องค์ประกอบที่ ๑ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย  
พิจารณาต่อไป 
 โดยส่วนงานท่ีมีคุณสมบัติของทุกหลักสูตรผา่นเกณฑ์แล้ว มีดังน้ี  
 ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๓. คณะสหเวชศาสตร ์
 ๔. คณะสาธารสุขศาสตร ์
 ๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. คณะเทคโนโลยทีางทะเล 
 ๗. คณะแพทยศาสตร ์
 ๘. วิทยาลัยวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา 



- ๖ - 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ รายงานความก้าวหน้าการดําเนนิงานจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด 
  (BUU MOOC) 

 

 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในระบบเปิด (MOOC) ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้กําหนดให้การพัฒนา 
รายวิชา BUU MOOC อยู่ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากร 
คุณภาพ Program 3 ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ต้ังเป้าผลสัมฤทธ์ิ BUU MOOC จํานวน ๓๐ รายวิชา ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้ส่วนงานดําเนินงาน 

พัฒนารายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC) เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นแมแ่บบให้กับสถาบันอ่ืน ๆ  
ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการเพ่ือสนองต่อนโยบายท่ีจะ 
ผลักดันการสร้างรายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ี 
  ๑. โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการพัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอนออนไลน ์
ในระบบเปิด (MOOC) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือให้คณาจารย์แต่ละ 
ส่วนงานสามารถสร้างรายวิชา MOOC เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
  ๒. โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการเพิ่มพูนทักษะด้านการผลิต (Production  
Reskill) สนับสนนุการจัดทาํรายวิชาสาํหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สําหรับ 
บุคลากรสายสนับสนนุ โดยมเีป้าหมายหลักคือ เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนทีมีทกัษะด้านต่าง ๆ ได้มา 
แลกเปลี่ยนและเพ่ิมพูนความรู้ใหมเ่พ่ือสนับสนุนสร้างรายวิชา MOOC ให้กับคณาจารย์ในส่วนงาน 
 ในการน้ี ฝ่ายวิชาการมีกําหนดการท่ีจะจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (BUU MOOC) สําหรับคณาจารย์ที่เขา้ร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้ส่วนงานแจ้งให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๑ รายงาน 
ผลความคืบหน้าการจัดทํารายวิชา MOOC ได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/GYALCcpjs1ZL2b1e6  
ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๔ และกองบริการการศึกษาจะจัดประชุมนําเสนอความก้าวหน้า  
ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ เมือ่วันที ่๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหท้ี่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่ม ี- 
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 

๔.๑.๑ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบรุ ี

 

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเสนอหลกัสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
เน่ืองจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเคร่ืองประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้เปิดสอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเน่ือง 
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ 
ความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บัณฑิต เน่ืองจากปัจจุบันการออกแบบ 
เครื่องประดับ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีการออกแบบเช่ือมโยงต่อเน่ืองไปยังการผลิต 
ในอุตสาหกรรมมากข้ึน โดยปรับปรุงหลักสตูรให้มีเน้ือหาทันสมัยและเป็นสากล ทันต่อการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที ่๒๑ ตอบสนองความต้องการกําลังคนของภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมตามนโยบายของประเทศและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า      ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     ๙๔ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน       ๓๘  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะด้าน       ๒๗  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาเอกบังคับ       ๑๑  หน่วยกิต 
 ๔) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       ๑๘  หน่วยกิต 



- ๘ - 
 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
 เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณี มหาวิทยาลยับูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที ่๑ ข้อ ๖ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่นํามาปรับปรุง 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๓  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  
  ๑.๔  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยกิตในคอลัมน์แรก ของหน้า ๒๙, ๓๑, ๓๒ 
  ๑.๖  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๗  ขอให้ย้าย “ขอ้ ๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning  
    Outcomes: PLOs)” ไปต่อท้าย “ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (General Education Learning Outcomes: GELO)” 
  ๑.๘  ขอให้ย้าย “ขอ้ ๕ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly  
    Learning Outcomes: YLO)” ไปต่อท้าย “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)” 
  ๑.๙  ขอให้ย้าย “ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” ไปต่อท้าย “ข้อ ๓ ความเช่ือมโยงระหว่าง 
    ผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
 



- ๙ - 
 

  ๑.๑๐ ขอให้ย้ายตาราง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน” ไปต่อท้าย  
    “ตารางการพัฒนาผลการเรยีนรู้ของหมวดศึกษาทั่วไป) 
  ๑.๑๑ หมวดที่ ๗ ตารางตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๒ ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๑๓ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้ตัวเอียง  
    การระบุเลขหน้า และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๔ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 วิทยาเขตสระแก้ว 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล  
คือ เน่ืองจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้บรโิภค 
มีความต้องการความแปลกใหม่ และความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคมากขึ้น และเพ่ือเป็นการสนับสนุน  
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน ในเรื่องการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ และการสร้างผูป้ระกอบการอัจฉริยะ และ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงวัยแรงงาน จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในอนาคต อันจะนําไปสู่การพัฒนาของวิทยาเขตสระแก้ว  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ้ืนที่ภาคตะวันออก และไปสู่ประเทศไทยที่มีความมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน ต่อไป 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๓ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๗ หน่วยกิต 



- ๑๐ - 
 

 ๑) วิชาแกน  ๑๔  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๗๓  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ   ๕๕  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก   ๑๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
  ๑.๑  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ขอให้เปลี่ยนเป็น “หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ 
    และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๒  หมวดที ่๓ ข้อ ๒.๑ ไม่ต้องระบุภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  ๑.๓  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๔  หน้า ๑๒ ขอให้พิจารณาทบทวนการระบุเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมในประเด็น 
    การรับเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาโดยการเทียบประสบการณ์ 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวนเร่ืองการจัดชุดวิชา Module โดยคํานึงถึง Outcome และ 
    วิธีการวัดผลและประเมินผลของแต่ละ Module 
  ๑.๖  หน้า ๒๐ รายวิชา ๗๖๕๔๙๑๖๔ ฝึกงาน ๓(๐-๓๐๐-๐) ขอให้พิจารณาทบทวน 
    ปรับตัวเลขในวงเล็บ 
  ๑.๗  ขอให้พิจารณาทบทวน PLO3 ในตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับตารางการพัฒนา 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 



- ๑๑ - 
 

  ๑.๘  ขอให้พิจารณาทบทวน PLO4, PLO5, และ PLO 6 ในตารางแผนที่แสดง 
    การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) ของ 
    หมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากระบุแต่ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๙  ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ รวมทั้งตรวจสอบการใช้ตัวเอียง 
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรงุ 

 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยและทันต่อการ 
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันสอดคล้องกับการพัฒนา อุตสาหกรรมเดิมที่มีศกัยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรม 
อนาคต (New S-curve) โดยการปรับปรุง รายวิชาและเน้ือหาต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา 
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ กลุม่วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี และปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ทีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก อีกทั้ง หลักสูตรปรับปรุงให้ 
สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทัง้น้ี ได้นําข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต   ๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓ หน่วยกิต 
 ๑) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   ๔๔  หน่วยกิต  
  ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ   ๓๒  หน่วยกิต 
         วิทยาศาสตร์ 
  ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๕๙  หน่วยกิต 
  ๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    ๕๐  หน่วยกิต 
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  ๒.๒) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสตูรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอใหป้รับแบบฟอร์มหลกัสตูร (มคอ. ๒) ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อท้ายข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๔  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๕  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๖  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๗  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๘  ขอให้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ต่อจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  ๑.๙  ขอให้เพ่ิมตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    (TQF) ต่อจากหมวดที่ ๔ ขอ้ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
  ๑.๑๐ ขอให้เพ่ิมตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ไว้ก่อนตารางการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
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  ๑.๑๑ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๒ ขอให้ปรับแบบฟอร์มเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๑๓ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
    หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑) 
  ๑.๑๔ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕ ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๑๖ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย และให้เรียงผลงานทางวิชาการ 
    ภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ 
  ๑.๑๗ หน้า ๑๑๓ ขอให้ตรวจสอบเลขหน้า ผลงานทางวิชาการของ เอกชัย สุธีรศักด์ิ และ 
    เจริญ ชินวานิชย์เจริญ (๒๕๖๑) 
  ๑.๑๘ ขอให้เพ่ิมตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) 
  ๑.๑๙ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ีปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผลติบัณฑิตมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา  
๕ ปี เพ่ือให้หลกัสูตรน้ีมีความทันสมัยและทนัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและตรงต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยการปรับปรุงโครงสร้าง หลักสูตร รายวิชา และเน้ือหาต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จากหลายส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต เป็นต้น การปรับเปลี่ยนข้อบังคับของ 
องค์กรวิชาชีพจากข้อบังคับ สภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทาง 
วิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง  
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ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับ  
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ๔.๐ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๔๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๔๕  หน่วยกิต 
  ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ   ๒๑  หน่วยกิต 
         วิทยาศาสตร์ 
  ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะ   ๕๙  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเฉพาะบังคับ    ๔๗  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเลือกทางวิศวกรรม    ๑๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอใหป้รับแบบฟอร์มหลกัสตูร (มคอ. ๒) ให้เป็นปัจจุบัน  
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๕.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนการเลือกเป็น CWIE เน่ืองจากหลักสูตร 
    มใีห้เลือกเรียนแบบสหกิจศกึษา 
  ๑.๓  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๔  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อท้ายข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาใหม้ีความชัดเจนย่ิงขึน้ 
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  ๑.๖  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๗  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๘  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๙  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๑๐ ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๑๑ ขอให้ย้าย “ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ไปต่อท้าย “ความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
  ๑.๑๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO) ต้องมีคํากริยาหลัก  
    (action verb) ในแต่ละข้อเพียง ๑ คํา 
  ๑.๑๓ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๔ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติ  
    หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๑๖ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๗ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ี ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลหลักในการปรับปรุง เพ่ือตอบสนองตามแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๘๐) ทีใ่ห้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยเน้นการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนภาคการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว เพ่ือสร้างห่วงโซ่มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหา 
ความเหลื่อมล้าํ และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และตอบโจทย์การยกระดับ 
กําลังคนสําหรับ ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการพัฒนา  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ นอกจากน้ีได้มีการเพ่ิมองค์ความรู้สมัยใหม่เก่ียวกับการจัดการระบบไฟฟ้า 
แบบด้ังเดิมเพ่ือพัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ระบบดิจิทัลเปลี่ยนผ่าน (Digital Transformation) ที่เรียกว่า สมาร์ทกริด  
(Smart grid) โดยนําศาสตร์เทคโนโลยีหลายประเภทนํามารวมด้วยกัน อาทิเช่น ระบบสื่อสารข้อมูล  
ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบอัตโนมัติพลังงานหมุนเวียน เข้ามาทํางานร่วมกันเพ่ือการบริหารจัดการ  
ต้ังแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจําหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการใช้ 
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีความปลอดภัย และมเีป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน  
(Sustainable Development Goals) ตามกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United  
Nations: UN) ได้กําหนด และเน่ืองด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีม่ี ๓ แขนงวิชาย่อยในหลักสูตรประกอบด้วย วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง  
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว ทําให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่มุ่งเฉพาะด้านใด 
ด้านหน่ึง ดังน้ันหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ี  
จึงถูกปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรให้มีความเฉพาะทางที่มุ่งเน้นเฉพาะแขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง อีกทั้งปรับปรุง 
เน้ือหาให้เป็นปัจจุบันและทนัสมัยตามระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ์วิชาพ้ืนฐานทาง 
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๔๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต   ๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๔๕  หน่วยกิต 
  ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ   ๑๗  หน่วยกิต 
         วิทยาศาสตร์ 
  ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   ๓๗  หน่วยกิต 
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 ๒) วิชาเอก ไมน้่อยกว่า   ๕๐  หน่วยกิต 
  ๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับ    ๓๘  หน่วยกิต 
  ๒.๒) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอใหป้รับแบบฟอร์มหลกัสตูร (มคอ. ๒) ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อท้ายข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบการใช้คําว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ให้ถูกต้อง 
    ทั้งเล่มหลักสตูร 
  ๑.๕  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๖  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๘  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๙  ขอให้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ต่อจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
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  ๑.๑๐ ขอให้เพ่ิมตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    (TQF) ต่อจากหมวดที่ ๔ ข้อ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
  ๑.๑๑ ขอให้ย้าย “ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ไปต่อท้าย “ความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
  ๑.๑๒ ขอให้เพ่ิมตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ไว้ก่อนตารางการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๓ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้ตัวเอียง  
    และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติ  
    หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๑๖ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
  ๑.๑๗ ขอให้เพ่ิมตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) 
  ๑.๑๘ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๙ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ  
  ๑) เน่ืองจากหลักสูตรถูกใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ม ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ภาคะวันออกที่กําลังมีการก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ จํานวนมากตามการจัดต้ังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern  
Economic Corridor) และโครงการ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EECi  
(Eastern Economic Corridor of Innovation)  
  ๒) ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ หน่วยราชการ และบริษัทเอกชนที่ดําเนินกิจการด้าน 
วิศวกรรมโยธา ทั้งงานวิศวกรรมด้านการออกแบบ การควบคุมงาน และการก่อสร้าง รวมท้ังศิษย์เก่า และบัณฑิต 
ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร  
  ๓) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ๔) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๕) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
การ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๖) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเก่ียวกับสมถรรถนะดิจิทัลสาํหรับคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๗) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย 
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การ 
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ  
ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๘) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ 
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Thailand Accreditation Body  
for Engineering Education: TABEE)  
  ๙) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย 
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๑๐) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Accreditation Board for Engineering &  
Technology (ABET) Criteria for Accrediting Engineering Programs, 2018-2019 
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 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๔๗ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต   ๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๑๑ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๔  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   ๒๖  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม   ๔๘  หน่วยกิต 
 ๔) กลุม่วิชาเลือกทางวิศวกรรม   ๑๓  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสตูรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอใหป้รับแบบฟอร์มหลกัสตูร (มคอ. ๒) ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๑ ขอให้ระบุรหัสหลักสูตร ๒๕๕๒๐๑๙๑๑๐๕๘๖๙ 
  ๑.๓  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๔  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อท้ายข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๕  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๖  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
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  ๑.๘  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๙  ขอให้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ต่อจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  ๑.๑๐ ขอให้เพ่ิมตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    (TQF) ต่อจากหมวดที่ ๔ ข้อ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
  ๑.๑๑ ขอให้ย้าย “ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ไปต่อท้าย “ความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
  ๑.๑๒ ขอให้เพ่ิมตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ไว้ก่อนตารางการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๓ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้ตัวเอียง  
    และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติ  
    หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๑๖ ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๑๗ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย 
  ๑.๑๘ ขอให้เพ่ิมตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) 
  ๑.๑๙ ขอให้เพ่ิมตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
  ๑.๒๐ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 



- ๒๒ - 
 

  ๑.๒๑ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรบัปรงุ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรน้ีปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการ 
ปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสตูร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกไปจากน้ี 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันจึงเน้นด้าน 
ทักษะที่เปลี่ยนถ่ายได้ ทักษะอันสามารถนําไปใช้ต่อได้เรื่อย ๆ (Transferable Skills) และการเรียนรู้อย่างย่ังยืน  
(Life Long Learning) มากขึ้น ในด้านผู้เรยีนในยุคปัจจุบันน้ันก็มีพฤติกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปทําให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลักสตูรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
มากขึ้น และอีกหน่ึงเหตุผลทีส่ําคัญและจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรคอืเพ่ือปรับปรุงเน้ือวิชาให้มีความทันสมัย 
ก้าวตามทันเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง และทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๔๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต   ๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๔๕  หน่วยกิต 
  ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ   ๑๗  หน่วยกิต 
         วิทยาศาสตร์ 
  ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  ๒๘  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๕๙  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ   ๔๑  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาโท (ถ้ามี)     ๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอใหป้รับแบบฟอร์มหลกัสตูร (มคอ. ๒) ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อทา้ยข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๔  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๕  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๖  หมวดที ่๓ ข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษา ใหร้ะบุ แบบช้ันเรยีน เพียงแบบเดียว 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๘  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๙  ขอให้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ต่อจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  ๑.๑๐ ขอให้เพ่ิมตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    (TQF) ต่อจากหมวดที่ ๔ ข้อ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
  ๑.๑๑ ขอให้ย้าย “ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
    หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ไปต่อท้าย “ความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
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  ๑.๑๒ ขอให้เพ่ิมตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ไว้ก่อนตารางการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๓ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้ตัวเอียง  
    และขอใหใ้ส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติ  
    หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย 
  ๑.๑๖ ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๑๗ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
    หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑) 
  ๑.๑๘ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย และให้เรียงผลงานทางวิชาการ 
    ภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ 
  ๑.๑๙ ขอให้เพ่ิมตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) 
  ๑.๒๐ ขอให้เพ่ิมตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
  ๑.๒๑ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๒๒ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ทีม่าและความสําคญั ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ในครั้งน้ี จากเดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็น  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ มาจากปัจจัยสําคัญ 
หลายด้าน ช้ีแจงตามลําดับหมวดรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ี  
  ๑. ด้านความทันสมัยของเน้ือหารายวิชาพ้ืนฐาน  
    ๑.๑ ด้านเน้ือหารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป สําหรับการปรับปรุงรายวิชาใน 
หมวดศึกษาทั่วไป ดูแลรับผดิชอบโดยกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีโดยยึดตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้าง 
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณใ์หม้ีความรอบรู้อย่าง กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดําเนินชีวิต 
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ เพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
ประกอบกับได้มีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยการเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มทีักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคณุลักษณะ 
ความเป็นผู้ประกอบการ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ 
ปรับปรุงหมวดวิชาให้ สอดคล้องกับประกาศฯ และมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหรือ 
การสร้างหลักสูตรใหม่ต่อไป  
    ปัจจัยจากสภาวการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน 
นโยบาย Thailand 4.0 และการเป็นมหาวิทยาลัยหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic  
Corridor: EEC) รวมทั้งความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมปัจจุบัน จึงจําเป็นต้อง 
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือพัฒนานิสิตให้ม ีSoft Skills ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการทํางานในยุค 
ปัจจุบัน ทั้งยังช่วยส่งเสริม Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะในการทํางานให้มีความแข็งแกร่งขึ้น มุ่งเน้นการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  
วิเคราะห์จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
แผนยุทธศาสตร์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย นํามากําหนด 
ผลการเรียนรูซ้ึง่จําแนกได้ ๓ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก และกลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต  
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีปรัชญาการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักนํา 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์ มทีักษะเป็นผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน และสื่อสาร 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม  
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    ๑.๒ ด้านเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    เหตุผลในการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาได้ยึดเอาความสอดคล้องตามความต้องการ 
ร่วมกันของทุกสาขาวิชาที่ขอเปิดรายวิชาประกอบแผนการเรียนให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และสอดคล้องกับพ้ืนฐานองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการศึกษาในรายวิชาหลักของสาขาวิชา เพ่ือความเหมาะสม และ 
ลดถอนความซบัซ้อนของเน้ือหาวิชาลง มีผลให้แผนการเรียนในฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔ เมื่อเทียบกับ หลักสูตรเดิม  
มีรายวิชาถูกถอดออกไปบางส่วน เน่ืองจากเน้ือหาที่ซ้ําซ้อนกับวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์และ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือมีเน้ือหาที่ไม่จําเป็นต้องเจาะ รายละเอียดลึก  
   ๒. ด้านความทันสมัยของเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
   สาขาวิชาได้ทบทวนความเหมาะสม ความทันสมัยและเน้ือหาคําอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม รวมถึงได้สํารวจความเห็นจากกลุ่มผูใ้ช้บัณฑิตและ 
ผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มผูใ้ช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม ผา่นการสํารวจออนไลน์ ระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และนําผลสํารวจมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาในคร้ังน้ี คณะทํางานได้ยึดเอาความต้องการของ 
การเรียนรู้ร่วมกันของทุกสาขาวิชาที่มีความประสงค์ขอเปิดแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้ประกอบแผนการเรยีน  
   มีเหตุผลการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม มีปัจจัยสําคัญ 
หลายด้าน โดยมีที่มาต้ังต้นสําคญัจากผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตดังน้ี  
    (๑) ความซ้ําซอ้นของเน้ือหารายวิชาเดิม หลักสูตรได้ควบรวมรายวิชาเดิมที่ม ี
เน้ือหาใกล้เคียงหรือสอดคล้องส่งเสริมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับเน้ือหาองค์ความรู้ที่ครบถ้วนแบบบูรณาการ  
กระชับและเหมาะสม ผนวกรวมให้กลายเป็นวิชาเดียว  
    (๒) ปรับปรุงเน้ือหาวิชาตามแนวโน้มความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบันและ 
อนาคต การพัฒนาเน้ือหาจากรายวิชาเดิม ขยายเพ่ิมเติมเน้ือหาหรือบูรณาการเน้ือหาแยกออกมาเป็นรายวิชาใหม่  
    (๓) เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติการที่จําเป็นสําหรับการตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน  
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน เป็นต้น โดยเพ่ิมการใช้เครื่องมือทดสอบ  
ทั้งการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และการตรวจสอบช้ินงานหรือการทดสอบแบบไม่ทําลาย  
    (๔) เพ่ือส่งเสริมทักษะแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ ทําใหนิ้สิตได้เรียนรู้ ฝึกฝนและ 
พัฒนาตนเองให้มีทักษะเฉพาะบุคคลและระหว่างบุคคลต่าง ๆ สาขาจึงต่อยอดรายวิชาโครงการบูรณาการ  
โดยเพ่ิมทักษะการประสานงานระหว่างกลุ่มนิสิตเพ่ิมมากขึ้น เป็นกลไกให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการทํางานเป็นทีม 
จากหัวข้อหรือโจทย์ช้ันปีให้กับนิสิต ทั้งโจทย์งานวิจัยของคณาจารย์และจากโจทย์อุตสาหกรรม  
   ๓. ด้านการส่งเสริมประสบการณ์การทํางาน ณ สถานประกอบการ  
   เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง 
บูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ตามที่ประเทศไทย 
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ระบุในยุทธศาสตรท์ี่ ๓ กําหนดให้การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ และนโยบายพัฒนากําลังคนของรัฐบาล  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จึงได้มุ่งเน้น 
ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จรงิในรูปแบบสหกิจศึกษา แบบ ๑๐๐ % เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการทํางาน มาเป็นกลไกสาํคัญในการปรงัปรุงหลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะ เพ่ือสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู ่
โลกแห่งการทาํงาน โดยให้นิสิตได้เรียนรู้ในหลักสูตรควบคูกั่บการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
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(Work-based Learning) ทาํให้นิสิตมีสมรรถนะ พร้อมด้วย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ 
คุณลักษณะ (Attributes) ตรงกับความต้องการของตลาด และพร้อมทาํงานจริง 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๓๗ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๓) กลุม่วิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต   ๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๑ หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   ๒๗  หน่วยกิต 
  ๑.๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ  ๑๕  หน่วยกิต 
         วิทยาศาสตร์ 
  ๑.๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ๗๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  ๕๖  หน่วยกิต 
  ๒.๒) กลุ่มวิชาโครงงานบูรณาการ  ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒.๓) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอใหป้รับแบบฟอร์มหลกัสตูร (มคอ. ๒) ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อทา้ยข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
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  ๑.๔  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๕  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๖  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๗  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๘  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๙  ขอให้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ต่อจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  ๑.๑๐ ขอให้เพ่ิมตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    (TQF) ต่อจากหมวดที่ ๔ ข้อ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
  ๑.๑๑ ขอให้พิจารณาทบทวน PLO5 ในตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ 
    ตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๒ ขอให้เพ่ิมตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ไว้ก่อนตารางการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๑๓ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๔ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๑.๑๕ ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๑๖ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้อยู่ในรอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
    หรือ ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑) 
  ๑.๑๗ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย  
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  ๑.๑๘ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๙ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๙ หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐) ซึ่งมคีวามเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)  
ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพ  
โดยในแนวทางที่ ๕ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างความนิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน นักสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬาในยุคดิจิทัลจึงต้องสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เป็นนักสื่อสารมวลชนทางกีฬาที่มีประสิทธิภาพ  
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจบัุน อีกทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬา เป็นหลักสูตรที่ได้รบัการปรับปรุงต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เปิดให้มีการเรียนการสอนครบกําหนด  
๕ ปี ตามเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นหลักสูตรมีความทันสมยั ทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๘๐  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๗๖  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก    ๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง CWIE 
  ๑.๒  ขอให้ตรวจสอบแบบฟอร์มหน้า ๖ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๓  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ขอให้เปลี่ยนเป็น “หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ 
    และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๔  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๖  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๒.๑ ไม่ต้องระบุภาคฤดูร้อน 
  ๑.๗  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๘  แก้ไขช่ือตารางในหน้า ๔๔ เป็น “ตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ 
    ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”  
  ๑.๙  ขอให้ใส่ช่ือตารางในหน้า ๔๕ เป็น “ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
  ๑.๑๐ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๑ ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
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  ๑.๑๒ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานวิชาการในหน้า ๘๙, ๙๒, ๙๓ 
  ๑.๑๓ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๔ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและ 
 การกีฬา หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกกําลังกายและการกฬีา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีการกําหนดการพัฒนาประเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
การกีฬา คือ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ในการดูแลและให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีลดปัจจัยเสี่ยง 
ทางสุขภาพ และมีการออกกําลังกายและภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การกีฬาอย่างครบวงจร และจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๖ ของกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้การกีฬาเป็นส่วนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกฬีา จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ 
ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและมทีักษะอนาคตของคนในวัยทํางาน มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับการกีฬา มีความรู้ด้านงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา เป็นการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้อง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๘๐  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๖๒  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก  ๑๘  หน่วยกิต 
   - วิชากิจกรรมกีฬา   ๗  หน่วยกิต 
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   - วิชาเฉพาะด้าน ๑๑  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 การออกกําลังกายและการกฬีา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
  การกีฬา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง CWIE 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ขอให้เปลี่ยนเป็น “หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ 
    และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๓  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวน PLO3, PLO4, PLO5 และ PLO6 ในตาราง 
    แสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับ 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรยีนรู้ในแต่ละด้านของ 
    หมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๖  หมวดที่ ๗ ขอ้ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๗  ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
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  ๑.๘  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด  
  ๑.๙  ขอให้พิจารณาทบทวน PLO6.1 และ PLO6.2 ในด้านทักษะพิสัย ในตารางแผนที ่
    แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
    ของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากในรายวิชาปฏิบัติยังไม่มีการระบุความรับผิดชอบ 
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรเ์สนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สําคัญในทุกด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม โดยหลกัสูตรได้นําข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทนัสมัยและทันต่อการ 
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ จึงมีการนําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มาควบรวมไว้ด้วยกัน 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๓ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๘๑  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาชีเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)   ๑๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
 

  โครงสร้างวิชาโทนิติศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่า       ๑๕  หน่วยกิต 
 ๑) หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๑  หน่วยกิต 
 ๒) หมวดวิชาโทเลือก     ๔  หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๒  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๓  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๓๕ - 
 

๔.๑.๑๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรเ์สนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและเน้ือหารายวิชาที่ควรได้รับการ 
พัฒนาให้มีคุณภาพ ทันสมัยมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียนในการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการ 
ประกอบอาชีพในอนาคต สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จึงเห็นควรให้มกีารปรับปรุงหลักสูตร 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๓ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๗๕  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๔๕  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ขอให้เปลี่ยนเป็น “หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ 
    และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๒  ขอให้ตรวจสอบการใช้คําว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ให้ถูกต้อง 
    ทั้งเล่มหลักสตูร 



- ๓๖ - 
 

  ๑.๓  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรเ์สนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมเีหตุผล คือ เน่ืองจากความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในปัจจุบันปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทําให้ทิศทางการผลิตบัณฑิตด้าน 
การบริหารทั่วไปต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้ ด้วยการมี 
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการร่วมกับทักษะการทํางานที่สําคัญ อาท ิทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร 
และการนําเสนอ ทักษะการคิดวิเคราะห ์ตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อาทิ การทํางานเป็นทีม  
มนุษยสัมพันธ์ จึงทําให้หลักสตูรต้องนําคุณสมบัติที่พึงประสงค์เหล่าน้ีมาปรับปรุงให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
  หลักสูตรปรับปรุงน้ี (พ.ศ. ๒๕๖๔) จึงมีรายละเอียดแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังน้ี 
  ๑. การปรับโครงสร้างหลักสตูรและเน้ือหารายวิชาให้ทันสมัย มคีวามชัดเจนในด้าน 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้มากย่ิงขึ้น และคํานึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะ 
เขต EEC โดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในหลากหลายทักษะสําหรับรองรับการทํางานในสายงานสนับสนุน 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  ๒. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓. การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรที่กําหนดให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี 
  ๔. การปรับหลกัสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และ 
นิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
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 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๔ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๗๒  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๔๒  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก  ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
 

  โครงสร้างวิชาโทการบริหารทั่วไป  
  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
 ๑) หมวดวิชาโทบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
 ๒) หมวดวิชาโทเลือก     ๖  หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบหมวดที ่๑ ขอ้ ๔ จํานวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมส่อดคล้อง 
    กับโครงสร้างหลักสูตรในหมวดที่ ๓ ข้อ ๓ 
  ๑.๒  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๓  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวน PLO8 ในตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับตารางการพัฒนา 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๖  ในตารางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ  
    ขอให้เปลี่ยนการให้ลําดับเลขข้อย่อย เป็น “PLO” 
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  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๘  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรเ์สนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารงานท้องถิ่น หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เน่ืองจากหลกัสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ครบรอบระยะเวลา 
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบ ๕ ปี 
   สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ 
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่จํากัดเฉพาะการพัฒนาองค์กรปกครองเท่าน้ัน  
ยังมีความต้องการเก่ียวกับการเรียนรู้ การพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
แผนระดับชาติ และในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ันมุ่งเน้นเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทําให้ทางหลักสูตรฯ นํามาเป็น 
ส่วนในการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข ให้มีโครงสร้างและเน้ือหารายวิชาที่เก่ียวข้องกับทั้งสองบริบท 
ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน 
ท้องถิ่นได้ในอนาคต 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๓ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๗ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๖๐  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๒๑  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     ๖  หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน 
 ท้องถิ่น หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยคณะกรรมการ ฯ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ให้ปรบัข้อความเป็น “หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่ 
    หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๑.๒  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๓  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๔  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๒.๗ ระบบการศึกษา ให้ระบุ แบบช้ันเรียน เพียงแบบเดียว 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้มีความโดดเด่น 
  ๑.๖  ขอให้พิจารณาทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
    เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
    ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
    ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย 
    ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบ 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ  
    มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๘  เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ลําดับที่ ๒ ทีตี่พิมพ์ใน 
    วารสารให้ระบุฐานข้อมูลระดับชาติหรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ท้ายรายการด้วย  
  ๑.๙  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ  
    American Psychological Association (APA) พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้ตัวเอียง  
    ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
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  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลใหท้ิศทางแนวโน้มของผู้เรียนปรับเปลี่ยนจากเรียน 
เพ่ือปริญญาบัตรเป็นการเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพหรือเรียนตามความต้องการของผู้เรียน ในขณะที ่
ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางในการผลิตแรงงานของตนเองมากขึ้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถพัฒนา 
ทักษะแรงงานได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานต้องการทักษะในการทํางาน 
มากขึ้นมากกว่าความรู้ สอดคล้องกับผลการดําเนินการวิพากษ์หลักสตูรทั้งจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
อย่างต่อเน่ืองพบว่า หลักสูตรควรต้องมีการปรับปรุงเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและ 
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต และเตรียมพร้อมบัณฑิตให้สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอกท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มุง่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ 
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 
  เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะทักษะการลงมือปฏิบัติจริงและความสามารถในการใช้เครื่องมือได้อย่าง 
หลากหลาย ทีใ่ช้แหล่งเรียนรูจ้ริงและอุตสาหกรรมเป็นฐานในการเรียนรู ้และออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ 
พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน กลุ่มอุตสาหกรรมในเขต EEC ในกลุม่อุตสาหกรรมทางการเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เคมีและเช้ือเพลิงชีวภาพ และการแพทย์ครบวงจร โดยปรับ 
หมวดวิชาเอกบังคบัเป็นกลุ่มวิชาเพ่ือให้นิสิตสามารถบุรณาการความรู้ทางชีวเคมีกับศาสตร์อ่ืนได้  
มีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการที่ทันสมัย โดยยังคงแผนการเรียนที่เน้น 
สหกิจศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองต่อพลวัติการเปลี่ยนแปลงของประเทศและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ี ปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๘๕ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๒๐  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาเอก   ๔๗  หน่วยกิต 
  ๓.๑) วิชาเอกบังคับ  ๓๓  หน่วยกิต 
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  ๓.๒) วิชาเอกเลือก  ๑๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหป้รับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
  ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวดที ่๑ ข้อ ๗ ขอให้เปลี่ยนเป็น “หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ 
    และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๒  หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๑.๓  หมวดที่ ๓ ขอ้ ๓.๒ ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ขอให้ระบุ 
    จํานวนผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
    ต่อท้ายข้อมูลอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๔  หมวดที่ ๔ ขอให้ตัด “ตารางข้อ ๔.๒ ผลการเรียนรู้รายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป” และ  
    “ตารางข้อ ๔.๓ ความเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO)  
    กับผลการเรียนรู้รายกลุ่มวิชา” ออก 
  ๑.๕  ขอให้พิจารณาทบทวนตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ 
    ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับตารางการพัฒนาผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑.๖  ขอให้พิจารณาเพ่ิมเติม TQF ด้านที่ ๖ ทักษะพิสัย เน่ืองจากหลักสูตรมรีายวิชาปฏิบัติ 
    หลายวิชา 
  ๑.๗  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
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  ๑.๘  ขอให้ระบุวันที่ประชุมในผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการ และ 
    ขอให้ระบุเลขหน้าในผลงานทางวิชาการ ในเอกสารแนบหมายเลข ๒ ให้ครบถ้วน 
  ๑.๙  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ การใส่หัวตาราง คําผิด และการตัดคํา  
    ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเหตุผล คอื เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วนทั้งด้าน 
อุตสาหกรรม การเป็นนวัตกร นักคิด และผู้ประกอบการ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีเป้าหมาย 
การพัฒนาชาติ โดยมีรากฐานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กอปรกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงจาํเป็นต้องดําเนินการ 
ปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทนัสมัยและสอดคล้องกับบริบทข้างต้น หลักสูตรได้จัดให้มแีผนการเรียน 
อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและผูใ้ช้บัณฑิต โดยจัดให้มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ผู้เรียน 
มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานทีจ่ําเป็นต่อการต่อยอดในการเรียนในรายวิชาเอกเลือกที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 
ที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุม่เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มพอลิเมอร ์กลุ่มอาหารและยา รวมไปถงึกลุ่มสมุนไพรและเคร่ืองสําอาง โดยจัดให้มีรายวิชา 
เตรียมสหกิจศกึษา และสหกจิศึกษาเพ่ือเสริมทักษะและประสบการณ์การทํางาน อีกทั้งยังมีแผนการเรียนที่ 
ตอบสนองการวิจัยและนวัตกรรม โดยการจดัให้มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกร  
นักคิด เพ่ิมมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีเน้ือหาทันสมัยได้ตามความจําเป็นและ 
ความถนัดของตน 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก   ๗๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๓๙  หน่วยกิต 
  ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๕  หน่วยกิต 
   ๒.๒.๑) วิชาเอกเลือกบังคับ ๑๐  หน่วยกิต 
    หมวด ก) สําหรับนิสิตกลุ่มเน้นทักษะเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
    หมวด ข) สําหรับนิสิตกลุ่มเน้นทักษะวิจัยและนวัตกรรม 
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   ๒.๒.๒) วิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า ๒๕  หน่วยกิต 
    กลุ่มที ่๑ วิชาเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
    กลุ่มที ่๒ วิชาพอลิเมอร์ 
    กลุ่มที ่๓ วิชาเคมีสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
    กลุ่มที ่๔ วิชาพหุวิทยาการ 
    กลุ่มที ่๕ วิชาเคมีขั้นสูง 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการ ฯ ขอใหป้รับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
  ดังน้ี 
  ๑.๑  หมวด ๑ ข้อ ๗ ขอให้ปรบัแก้ข้อความโดยให้ระบุสาขาและปีของ มคอ. ๑ ที่หลักสูตร 
    ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร ตามขอ้ความ “หลักสูตรมคีวามพรอ้มในการ 
    เผยแพร่หลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 
    สาขา........... พ.ศ. ............ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
  ๑.๒  หมวดที่ ๑ ขอ้ ๙ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ระบุจํานวนผลงานทางวิชาการ 
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อท้ายข้อมลูอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๑.๓  ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  
    Philosophy” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency  
    Economy” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๔  ขอใหเ้รียงวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  ๑.๕  ขอให้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  
    Education Learning Outcome: GELO) ต่อจากตารางการพัฒนา 
    คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  ๑.๖  ขอให้เพ่ิมตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    (TQF) ต่อจากหมวดที่ ๔ ขอ้ ๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี 
    การศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
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  ๑.๗  ขอให้ตัดตารางความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (GELO) กับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLO) ออก 
  ๑.๘  หมวดที ่๗ ตารางตัวบ่งช้ีผลงานดําเนิน (Key Performance Indicators) 
    ข้อ ๒ ให้ระบุสาขาของ มคอ. ๑ ตามข้อความ “มรีายละเอียดของหลักสูตร 
    ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา…..” 
  ๑.๙  หมวดที่ ๗ ตารางตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ขอให้แก้ไขข้อความจาก “๖. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” เป็น “๖. การทวนสอบผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
  ๑.๑๐ ขอให้ใส่เลขลําดับผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน ในเอกสารแนบ 
    หมายเลข ๒ 
  ๑.๑๑ ขอให้ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยใน ๓ ด้านแรกของ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
    ต้องมีจุดดําแสดงความรับผิดชอบหลักอย่างน้อยด้านละ ๑ จุด 
  ๑.๑๒ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ คําผิด และการตัดคํา ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี และขอให้ส่วนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย  
  พร้อมจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถ 
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ได้ที่ http://service.buu.ac.th  
  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลสรุปผลการประเมินหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
๔.๒.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค 

  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาธิกายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับช่ือรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา ๖๘๒๓๖๓๕๙  
พิษวิทยาและอาชีวอนามัย ๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาที่มีการปรับปรุง และเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี 
 

ข้อมูลเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๖๘๒๓๖๓๕๙ พิษวิทยาและ 
อาชีวอนามัย ๑ 
Toxicology and 
Occupational 
Health I 

๒(๒-๐-๔) ๖๘๒๓๖๓๕๙ พิษวิทยาและ 
อาชีวอนามัย 
Toxicology and 
Occupational 
Health  

๒(๒-๐-๔) 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ประเภทสารพิษต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษเม่ือเข้าสู่
ร่างการผลกระทบและกลไกการทําให้เกิดพิษของสารพิษ  
การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของร่างการต่อสารพิษ 
โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามจากสารพิษ 
ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและกฎหมาย 

หลักการทางพิษวิทยา ประเภทสารพิษกลไกการทําให้เกิดพิษ
ของสารพิษ และการตอบสนองต่อสารพิษ โรคจากการ
ประกอบอาชีพ ความรู้ด้านอาชีวอนามัย กฎหมาย และ 
ความปลอดภัยต่อสถานประกอบการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สารพิษ บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ต่ออาชีวอนามัย 
วิธีการเก็บและรักษาสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์  
การแปลผล และการควบคุม คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 

Basic of toxicology, principles of toxicology, types of 
toxic substance, routes of entry, mechanism of 
toxicity and toxic response, occupational diseases, 
knowledge of occupational health and laws 

Principles of toxicology; types of toxic substance; 
mechanisms of toxicity and toxic responses; 
occupational diseases; knowledge of occupational 
health, laws and safety involved in toxicity; the roles 
of medical technologist in occupational health; 
specimen collection and preservation; analysis, 
interpretation of results and quality control in 
laboratory 

 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื ขอเปลี่ยนบุรพวิชาของรายวิชา ๓๐๒๓๐๑๕๙ ตัวแปรเชิงซ้อน 
เบ้ืองต้น และรายวิชา ๓๐๒๔๗๑๕๙ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเปลี่ยนบุรพวิชาของ 
รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
   ๑. รายวิชา ๓๐๒๓๐๑๕๙ ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น จากเดิมบุรพวิชาของรายวิชาน้ี  
คือ “รายวิชา ๓๐๒๒๑๑๕๙ แคลคลูัส ๓” เป็นรายวิชา ๓๐๒๑๑๒๕๙ แคลคูลสั ๒” เพ่ือให้นิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์สามารถลงทะเบียนรายวิชาได้ 
  ๒. รายวิชา ๓๐๒๔๗๑๕๙ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข จากเดิมบุรพวิชาของรายวิชาน้ี  
คือ “รายวิชา ๓๐๒๒๓๑๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น, รายวิชา ๓๐๒๒๘๑๕๙ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ” เป็น “รายวิชา  
๓๐๒๒๓๑๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น, รายวิชา ๓๐๒๒๘๑๕๙ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ หรือรายวิชา ๓๐๒๒๒๒๖๒  
แคลคลูัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ” เพ่ือใหนิ้สิตคณะศึกษาศาสตร์สามารถ 
ลงทะเบียนรายวิชาได้ 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



- ๔๗ - 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ๓ จาก อาจารย์ชลาลัย โชคดีศรีจนัทร์ เป็น อาจารย์สุฐิตา โอภาษี เน่ืองจาก อาจารย์ชลาลัย  
โชคดีศรีจันทร์ ลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เปน็ไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๔๘ - 
 

 ๔.๔ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๔.๑ การปรับข้อมูลสาขาวิชาทีเ่ปิดรับ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กับ 
  ข้อมูลในระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบาํรุงและ 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปรญิญาตรี 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความเห็นชอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย  
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕ ฉบับ (๒๕ สว่นงาน) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ระเบียบดังกล่าวให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
และการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา น้ัน 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรับนิสิต 
เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ได้ตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ส่วนงานส่งให้กองทะเบียนฯ เปิดรับใน 
ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า สาขาวิชาบางสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ 
เก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. สาขาวิชาที่มีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่ไม่มขี้อมูลการเก็บ 
ค่าธรรมเนียมในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงฯ (สาขาที่รับ TCAS รอบ ๑:  
http://regservice.buu.ac.th/text/buu-tcas64-1.pdf)  
  ๑) คณะโลจิสติกส์ 
   - สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
   - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
   - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
หมายเหตุ * ตามหนังสือที่ อว ๘๑๑๒.๑/๒๙๔๑ วันที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกสไ์ด้ให้ข้อมูล 
               กับรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดังน้ี 
                “ในข้อ ๔ (ก) ยุบสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทานไปรวมอยู่ภายใต้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
               โซ่อุปทาน เน่ืองจากในการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน คณะโลจิสติกส์ได้นําเอา สาขาวิชาวิศวกรรม 
               โซ่อุปทาน ไปรวมอยู่ในหลักสตูร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยเป็นแขนงหน่ึงในสาขาวิชา 
               การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทําให้หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
               โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน ม ี๔ แขนงวิชา” 
 

  ๒) คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) 
   - สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉรยิะ 
  ๓) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 
   - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน 
   - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
 ๒. สาขาวิชาที่มีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กับข้อมูลการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงฯ อาจไม่สอดคล้องกับช่ือหลักสูตรที่
เปิดรับ ดังน้ี 



- ๔๙ - 
 

คณะ ข้อมูลการเปิดรับ ข้อมูลในระเบียบฯ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ (วิทยาเขต
จันทบุรี) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
เป็นกลุ่มสาขา (ไม่มีช่ือสาขา) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มีช่ือสาขา) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา 

 
 ทั้งน้ี หากข้อมลูสาขาวิชาที่รับสมัครไมส่อดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงิน  ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมฯ หรือรวมทัง้ไม่สอดคล้องกับเล่มหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว อาจส่งผล ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การรับนิสิต จะทําให้ข้อมลูในฐานข้อมูลการรับสมัครและประกาศการรับสมัคร 
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประกาศผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ์ ประกาศผู้มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
ในฐานข้อมลูของกองทะเบียนฯ (สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่นิสิตรายงานตัว) 
 ๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีสาขาวิชาที่ไม่มีข้อมลูการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมฯ จะทําให้ไม่สามารถเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษากับนิสิตได้ หรือหากข้อมูลช่ือหลกัสูตร/สาขาวิชา ไม่สอดคลอ้งกับเล่มหลักสูตรที่ผ่าน 
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อาจส่งผลต่อการนําเอกสารไปใช้ประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 
นิสิต เช่น นิสิตทุนต่าง ๆ หรือนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการ เป็นต้น 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี 

 

มติ ที่ประชุมมีมติขอให้ส่วนงานหรือหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสตูรเร่งดําเนินการแจ้ง 
 ไปยังกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 
  ๔.๔.๒ ขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลกิ) หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต้ังแต่ภาคการศกึษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
มีความประสงค์ที่จะขอปิดแบบมีเง่ือนไข (ยกเลิก) และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เน่ืองจากหลักสูตร 
ดังกล่าว มีจํานวนนิสิตน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ และตํ่ากว่าจุดคุ้มทุนต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยจะ 
ขอปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และขอปรบัลดอาจารย์ประจําหลักสูตร  
จาก ๕ คน เป็น ๒ คน โดยจะปิดหลักสูตรทันทีเมื่อนิสิตคนสุดท้ายสําเร็จการศึกษา  



- ๕๐ - 
 

คณะกรรมการ/ผูพ้ิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบมีเง่ือนไข (ยกเลิก) และขออนุโลมปรับลด 
 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแก้ว ต้ังแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการขอปิดแบบมีเง่ือนไข (ยกเลิก) และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว ต้ังแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 ๒. ขอให้แก้ไขการปรับลดจํานวนอาจารย์จาก ๕ คน เป็น ๓ คน 
 ๓. ขอให้เพ่ิมข้อมลูแผนการดูแลนิสิตคงค้าง 
 ๔. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ ขอปรับแผนการรับนิสิตหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อ 
  การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคีวามประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิต 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีเหตุผล 
ในการปรับแผนดังน้ี  
  ๑. จํานวนอาจารย์ประจําเพ่ิมขึ้น ๒ อัตรา เน่ืองจากได้มีการประกาศรับสมัคร 
อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร จํานวน ๑ อัตรา เพ่ือมา 
ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และอาจารย์นิชุตา บุญขํา ทีล่าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะกลับมา 
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทําให้หลักสูตรมีขีดความสามารถและอัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้น 
  ๒. อัตราการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสตูร พบว่าจํานวนนิสิตรับเข้าในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร เป็นไปตามจํานวนแผนรับนิสิต โดยในต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นมา หลักสูตรปรบัลดจํานวนประกาศรับเพ่ือให้เป็นไปตามแผนรับนิสิตที่ได้รับ 
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๔๐ คน จํานวนนิสิตรับเข้าในหลักสูตรจึงเป็นไปตามแผนรับนิสติ 
ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
  ๓. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้เรียน โดยสัดส่วนจํานวนผู้สมัครเขา้ศึกษาในหลักสูตรมีสัดส่วนมากกว่าจํานวนที่ประกาศ 
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างเห็นได้ชัด ดังข้อมูลในตารางสัดส่วนการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรฯ สาขาวิชา 
ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
 
 



- ๕๑ - 
 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา จํานวนผูส้มัคร จํานวนที่ประกาศรับ 
๑/๒๕๖๐ ๑๐๐ ๕๐ 
๑/๒๕๖๑ ๘๐ ๖๐ 
๑/๒๕๖๒ ๒๓๔ ๔๘ 
๑/๒๕๖๓ ๒๖๐ ๔๘ 

 

  ๔. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไม่ได้รับผิดชอบ 
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ทําให้สามารถจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา 
เฉพาะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ได้อย่างเต็มที่ 
  ๕. จากผลการสํารวจข้อมูลในตัวช้ีวัดด้านการได้งานทําของบัณฑิต พบว่า  
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศสและภาษาอังกฤษ ทําให้บัณฑิตมี 
โอกาสได้งานทําในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี เป็นจดุเด่นของบัณฑิตในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่โลกการทํางานได้จริง  
รวมทั้งความรู้ที่หลักสูตรจัดให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต ดังข้อมูลในตารางเกี่ยวกับการ 
เทียบเคียงตัวช้ีวัดการได้งานทําของบัณฑิต 
 

ตัวชี้วัดการได้งานทํา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
อัตราการได้งานทําภายใน ๑ ปีหลังสําเร็จการศึกษา ๙๔.๔ % ๗๓.๙ % ๘๗ % 
การได้งานทําเพราะความรู้ความสามารถทางภาษา ๕๓.๓ % ๖๘.๘ % ๗๕ % 
การนําความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปประกอบการทํางาน ๗๓.๔ % ๘๗.๕ % ๘๑.๓ % 

 

  ข้อมูลการรบันิสิต ๓ ปีย้อนหลัง 
 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา จํานวนนสิิตตามแผน จํานวนท่ีประกาศรบั จํานวนนสิิตปจัจุบัน 
๑/๒๕๖๐ ๔๐ คน ๕๐ คน ๓๕ คน 
๑/๒๕๖๑ ๔๐ คน ๖๐ คน ๕๖ คน 
๑/๒๕๖๒ ๔๐ คน ๔๘ คน ๔๒ คน 
๑/๒๕๖๓ ๔๐ คน ๔๘ คน ๔๕ คน 

 

  โดยใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ (Full Time  
Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ซึ่งจํานวนการรับนิสิตเมื่อคํานวณตามสูตร FTES 
แล้ว มีจํานวนนิสิตที่รับได้ดังแสดงในตาราง 
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
สัดส่วน 

อาจารย์ประจําต่อ
นิสิต 

จํานวนอาจารย์
ประจํา 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิต

เดิม 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

แผนการรับนิสิต
ท่ีขอปรับใหม่ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 

๑ : ๒๕ ๕ ๔๐ ๕๖ 
 



- ๕๒ - 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
 ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
  เพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ขอให้ปรับเหตุผลในการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยควรนําประเด็น 
  ที่มีความสําคญัอยู่ในลําดับแรก เช่น ขอ้ ๓ เน่ืองจากเป็นการแสดงความต้องการของ 
  ผู้เรียน ส่วนข้อ ๑ ควรเป็นประเด็นรองลงมา  
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ ขอปรับแผนการผลิตบณัฑิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีความประสงค์จะขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งไม่รวมกับอาจารย์
ที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้วิธีการคิดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ 
(Full Time Equivalent Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ซึ่งจํานวนการรับนิสิตเมื่อคํานวณ
ตามสูตร FTES แล้ว มีจํานวนนิสิตที่รับได้ดังแสดงในตาราง 
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์
สัดส่วน 
อาจารย์
ต่อนิสิต 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ีขอปรับใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

(คน) 

จํานวน
อาจารย์ประจํา 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
จํานวน

อาจารย์ประจํา 
๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน 

๑ : ๒๕ 

๑๘ 

๖๔ ๘ ๘๓ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารท่ัวไป 

๑ : ๒๕ ๘๓ ๗ ๗๕ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๑ : ๒๕ ๑๔ ๑๑๗ ๑๐ ๙๗ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑ : ๕๐ 

๑๕ ๒๕๓ 
๑๒ ๒๓๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) 

๑ : ๕๐ - - 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์
สัดส่วน 
อาจารย์
ต่อนิสิต 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(คน) 

แผนการรับนิสิตท่ีขอปรับใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

(คน) 

จํานวน
อาจารย์ประจํา 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
จํานวน

อาจารย์ประจํา 
๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

รวม  ๔๗ ๕๑๗ ๓๗ ๔๘๗ 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๕ การใช้ชื่อรายวิชาและคําอธบิายรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการ 
   กับการทํางาน 

 

  เพ่ือให้การกําหนดช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน ทางฝ่ายวิชาการจึงขอกําหนดช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา เป็น  
  สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and  
Work Integrated Education: CWIE) 
  การเรียนรู้ควบคู่กับการนําความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  
เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทํางานจริงเป็นหลัก หรือโครงการพิเศษที่มีประโยชน์กับ 
สถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานจริงของนิสิต 
  Learning and utilization of knowledge into real life situtation in  
workplaces; work-based learning or special projects profitable to workplaces or operators to  
enhance students' work efficiency 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. ให้ใช้ช่ือรายวิชาเป็นสหกิจศึกษาเช่นเดิม เน่ืองจากสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิง 
  บูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  
  เป็นหน่ึงในกลไกการจัดการเรียนการสอนทีส่ถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
  ดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ 



- ๕๔ - 
 

  กับการนําความรู้ไปทดลองปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based  
  Learning) ในทุกรูปแบบ ทีท่ําให้นักศึกษามีสมรรถนะ [ความรู้ (Knowledge) ทักษะ  
  (Skills) และคณุลักษณะ (Attributes)] ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ 
  พร้อมสู่โลกแห่งการทํางานจริง โดย CWIE เป็นคําที่ครอบคลุมถึงสหกิจศกึษาและ 
  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกว้างขวางกว่าการระบุเป็น 
  ช่ือวิชา 
 ๒. ฝ่ายวิชาการนําเข้าหารือกับคณะกรรมการนโยบายวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๔.๖ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี และปรญิญาโท  
   คณะสหเวชศาสตร ์

 

 ด้วยแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗  
ได้กําหนดพันธกิจหลัก ๓ ด้าน คือด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการพัฒนา 
ชุมชน โดยในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายที่จะยกระดับความสามารถ 
ทางวิชาการและการวิจัย การสร้างผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงสูง (Citations) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็น 
มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ๑ ใน ๑๐ ลําดับแรกของไทย และอยู่ใน ๓๐๐ ลําดับแรก 
ของเอเชีย อน่ึง การบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องผลิตผลงานวิจยัและเผยแพรตี่พิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง นอกจากบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตรและนิสติระดับ 
บัณฑิตศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สําคัญย่ิงในระบบการวิจัย ที่ทําหน้าที่ผลิตผลงานวิจัยและขับเคลื่อนระบบวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ัน การพัฒนาสมรรถนะกําลังคนในระดับสากล พร้อมกับยกระดับคุณภาพงานวิจัย 
ในระดับสากลผ่านระบบบัณฑิตศึกษาถือเป็นภารกิจที่ยังคงสําคัญและจําเป็น แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์ 
จํานวนนิสิตใหม่ พบว่า จํานวนการรับนิสิตใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาบัณฑิตและงานวิจัย การคัดเลือกนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีทีม่ศีักยภาพสูงให้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโทพร้อมกับทํางานวิจัยในลักษณะการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจึงเป็นอีกหนทางหน่ึงที่จะช่วยเพ่ิมกําลังคนด้านการวิจัยระดับสูง 
ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศ  
 คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตทัง้ในระดับปริญญาตรีและระดับ 
บัณฑิตศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็นคณะอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผลิตผลงานวิจยัทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง คณะสหเวชศาสตร์ จึงมีความพร้อมในการดําเนินการ 
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ แผน ก แบบ ก๒ เป็นหลักสูตรในการดําเนินการนําร่อง  
โครงการน้ีนอกจากจะช่วยพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตที่จบการศึกษา ยังเป็นเคร่ืองมือผลักดันการผลิต 
ผลงานวิจัยในระดับสากลของคณะสหเวชศาสตร์ และนําพามหาวิทยาลัยบูรพาบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
ที่ได้วางไว ้ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือโปรดพิจารณาโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
  คณะสหเวชศาสตร์ 
 



- ๕๕ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกต เน่ืองจากปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก็บ 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ประกอบกับคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนช่ือ 
  หลักสูตรจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์” เป็น  
  “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” จึงขอให้ส่วนงานเพ่ิมหมายเหตุ 
  ให้ชัดเจนว่า โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
  จะใช้กับนิสิตรหัสใด และใช้ถงึปีการศึกษาใด  
 ๓. ที่ประชุมให้การรับรองมติน้ี เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๗ การทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสําหรบันสิติระดับปริญญาตรี  
   (BUU-CET U) 

 

 ตามท่ีสถาบันภาษาได้สรุปข้อมูลการทดสอบความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษสําหรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี (BUU-CET U) ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งหมด ๓๐,๖๐๐ คน (สถานะภาพนิสิตกําลังศึกษา หรือ 
ลาพักการเรียน) โดยแยกตามรหัสนิสิต ดังน้ี 
 ๑. รหัส ๕๙ จาํนวน ๑๕,๗๗๓ คน 
 ๒. รหัส ๖๐ จาํนวน   ๖,๓๖๔ คน 
 ๓. รหัส ๖๑ จาํนวน   ๔,๖๔๑ คน 
 ๔. รหัส ๖๒ จาํนวน   ๓,๒๙๑ คน 
 ๕. รหัส ๖๓ จาํนวน      ๕๓๑ คน 
 

 ทั้งน้ี กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลนิสิตที ่
ยังไม่ได้ดําเนินการการทดสอบ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (เอกสารดังแนบ)  
เพ่ือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตดําเนินการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติขอให้ส่วนงานเร่งดําเนินการให้นิสิตในส่วนงานได้เข้าสอบภาษาอังกฤษตามท่ี 
 มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเฉพาะนิสิตรหัส ๕๙ และนิสิตรหสั ๖๐ 
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 ๔.๔.๘ การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับบุคคลเข้าศกึษาระบบ TCAS  
   ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

 เน่ืองด้วยขณะน้ีมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่  
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอแนวทางการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับบุคคล 
เข้าศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติขอให้ส่วนงานเสนอแนวทางการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับบุคคล 
 เข้าศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปยังกองทะเบียนและประมวลผลการศกึษา 
 ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โดยรูปแบบการประชุม 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่ง Link สําหรับ 
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
                 (นางสาวณัฐสดุา ถาวร)                (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
                    ผู้บันทึกการประชุม            ผู้บันทึกการประชุม 

 
     
    (รองศาสตราจารย์สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์)                         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                ผูต้รวจรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


