
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๓ 
วันพุธท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ณ  ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๕.  อาจารย์สหรัฐ ธีระคัมพร     (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๖.  รศ.ดร.มณีรัตน ์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๘.  ผศ.ดร.วัชราภรณ ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 

 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙.  อาจารย์วิศิษฎ์ ตันหยง    กรรมการ 
   รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล  (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=40637&f_cmd=2&officercode=51300198&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC%E1%BE%B7%C2%EC%CB%AD%D4%A7+%BC%A1%D2%BE%C3%C3%B3+%B4%D4%B9%AA%D9%E4%B7&remark=&officeremail=pakaphan%40buu%2Eac%2Eth
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๑๒. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 
 คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๖. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๑๗. อาจารย์เสร ี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ๑๙. อาจารย์สมาน สรรพศรี   กรรมการ 
          คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ๒๐. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร   กรรมการ 
          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. อาจารย์วัลลภ ศัพท์พันธ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๖. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 
        (แทน) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
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๒๘. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๒๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๓๐. นางเสริมศรี สามารถกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต ์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ลาประชุม 
  ๑.  ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒. อาจารย์ธนา  ภาสะฐิต ิ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  ๓.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๔.  ดร.สุเนตร  สุวรรณละออง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๕.  อาจารย์ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๖.  ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๕  น. 
 

วาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เร่ืองกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เมื่อคราวประชุม  
คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๓  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



-๔- 
 

๑.๒  ขอเสนอพื้นท่ีให้เช่าเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

          ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บจม. กสท)  ได้ก่อสร้างอาคาร 
CAT Tower  อาคารที่ทันสมัยใจกลางกรุง  สูง  ๓๐  ชั้น  พร้อมอาคารจอดรถได้จ านวน  ๑,๐๐๐  คัน   
ซึ่งมีพื้นที่ว่างเหมาะส าหรับที่จะเปิดเป็นวิทยาเขตในบริเวณกรุงเทพมหานคร  ลักษณะที่ตั้งอาคารอยู่ริม
แม่น้ าเจ้าพระยาใกล้สถานีรถไฟฟ้าตากสินและท่าเรือด่วน  มีระบบโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยง
ระบบการเรียนการสอนทางไกลได้เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของประเทศที่มีความสมบูรณ์  
พรั่งพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
          หากท่านมีความสนใจ  บจม. กสท  ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือพาชมสถานที่  
โดยประสานงานมายังส่วนบริหารสัญญาและผลประโยชน์สินทรัพย์  ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์  บมจ. กสท  
โทรศัพท์  ๐๒-๑๐๔-๔๘๐๑  หรือ  Email : supawadee.sr@cattelecom.com  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
  ๑.๓  แจ้งมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ 
          วิชาชีพและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 

           ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา  ได้มีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้งรับรองหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และได้แจ้งประกาศรับรองดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว  นั้น 
           คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า  เนื่องจากการให้การรับรอง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาและการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู  เพื่อการผลิตครู  และพัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าการ  ในช่วงของการประกาศ 
ใช้บังคับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งด าเนินการมาเป็นระยะเวลา
พอสมควรแล้ว  จึงหมดความจ าเป็นให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาอีกต่อไป  ประกอบกับขณะนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมีจ านวนมากเกินกว่าความต้องการใช้  ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มีงาน
ท าและเกิดว่างงานสะสม  รวมทั้ง  เป็นการไม่สร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง  คนดีสนใจมาเรียนวิชาชีพครู  
และยังส่งผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา  และรักษาคุณภาพของการผลิตครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองไปแล้วนั้น
ให้สามารถเป็นหลักประกันคุณภาพแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด  จึงมีมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพและหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได้รับรองไว้ทุกหลักสูตร  
ตั้งแต่วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษา  
หรือหน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ให้ประสานกับ
มหาวิทยาลัยเสนอโครงการขอให้คุรุสภารับรองหลักสูตรเป็นรายกรณี  ทั้งนี้  มติยกเลิกการรับรอง
ดังกล่าวจะไม่กระทบสิทธิผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาก็ให้ศึกษาต่อไปจน
ครบตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  หรือนักศึกษาที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขกับทางมหาวิทยาลัย  เช่น   
ผู้ขอพักการเรียนไว้ก็ให้ศึกษาต่อไป  แต่ต้องไม่เกินสิ้นปีการศึกษา  ๒/๒๕๕๕ 
           ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรในวันที่คณะกรรมการ 
คุรุสภามีมติยกเลิกการให้การรับรองหรือหลังจากนั้นจนถึงวันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้  ให้มหาวิทยาลัย 
แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
           ๑)  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการศึกษา 
           ๒)  หลักฐานใบสมัครเข้าศึกษา  จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาพร้อมรายชื่อนักศึกษา
ที่ระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
           ๓)  หลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
           ๔)  ตารางการจัดการเรียนการสอนที่ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
           ๕)  รายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
แจ้งไปยังส านักเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
คุรุสภาพิจารณาให้การรับรองเป็นรายกรณี  หากพ้นก าหนดน้ีจะไม่รับพิจารณา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๔  แจ้งผลการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการหลักสูตรและ 
          สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ในการรับรองปริญญาเพื่อการสมัครเป็นสมาชิก 

        สภาเภสัชกรรม 
 

          ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์คือ   
รศ.ดร.ภญ.พิณทิพย์  พงษ์เพชร  รศ.ดร.ภญ.สุชาดา  ชุติมาวรพันธ์  และ  ผศ.ภญ.อภิฤดี  เหมะจุฑา   
ได้ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ในการรับรองปริญญาเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม  ณ  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในวันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  นั้น  พบว่า  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความมุ่งมั่น 
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมก าหนด  แต่ยังมีการด าเนินการ 
บางประการที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยมีจ านวนอาจารย์ครบ ๑๕ คน ตามเกณฑ์  แต่ยังขาด
อาจารย์สาขาเภสัชเวท  เภสัชเคมีและวิเคราะห์  มีการต้ังงบประมาณและเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนไว้แล้วระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่มีสถานที่ตั้งคณะฯ  เป็นการถาวร  
เพราะรอใช้ตึกของคณะศึกษาศาสตร์  ส่วนแหล่งฝึกปฏิบัติงานนั้น  ยังไม่มีร้านขายยาของคณะฯ เอง   
แต่ได้วางแผนการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติกับโรงพยาบาลเป้าหมาย  คือ  โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี  
โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (สังกัดสภากาชาดไทย)  และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพาไว้แล้วระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่มีการเซ็น  MOU   
          ที่ประชุม  คณะกรรมการศึกษาเภสัชศาสตร์  สภาเภสัชกรรม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  
วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงมีมติให้คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
          ๑.  จัดหาอาจารย์ในสาขาที่ยังขาดอยู่  คือ  เภสัชเวท  เภสัชเคมีและวิเคราะห์ 
          ๒.  เร่งด าเนินการการจัดต้ังร้านยาของคณะฯ  ให้แล้วเสร็จ 
          ๓.  พัฒนาแหล่งฝึกให้สามารถปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับ
นักศึกษาตามหลักสูตร 
          ทั้งนี้  สภาเภสัชกรรมอาจมีการเข้าเยี่ยม  ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามสมควรในทุกปี  จนกว่าจะมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



-๗- 
 

  ๑.๕  แนวทางการผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

          สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งหมายที่จะปฏิรูปกระบวนการผลิตครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง  จึงก าหนดให้มีกระบวนการผลิตครูพันธุ์ใหม่เป็นหลักสูตร  ๖  ปี  แต่ผลของนโยบาย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งปรับตัวไม่ทัน  ดังนั้น  ทิศทางการผลิตบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  จึงมีแนวทางดังนี้ 
          ๑.  หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ผลิตบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  นักเทคโนโลยี
การศึกษา  นักแนะแนว  นักวัดผลการศึกษา  นักการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม  และ/
หรือการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
          ๒.  หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ผลิตครูปฐมวัยและครูประถมศึกษา  รวมถึง
สถาบันที่ยังไม่พร้อมจะพัฒนาเปิดการเรียนการสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษา 
          ๓.  หลักสูตรปริญญาตรีควบโท  ผลิตครูระดับมัธยมศึกษาในสาขาการสอน 
วิชาเฉพาะ  อาทิ  คอมพิวเตอร์ศึกษา  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  อาชีวศึกษา  และอื่น ๆ 
          ส าหรับคณะศึกษาศาสตร์  จะมีการจัดหลักสูตรทั้ง  ๓  รูปแบบ  รวมทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเช่นเดิม 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/ ๒๕๕๓  
           วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

           ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที ่ ๑๒  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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วาระที ่๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

        คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
ชีววิทยาศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ 
ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา  เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ 
ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  ภาควิชาชีววิทยา   
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)   
ซึ่งใช้ด าเนินการสอนมาต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว  และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หนว่ยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -  หมวดวิชาแกน        ๖  หน่วยกิต 
  -   หมวดวิชาเฉพาะสาขา    ๑๘  หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับ     ๑๓  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๕  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  -   หมวดวิชาแกน       ๖ หน่วยกิต 
  -  หมวดวิชาเฉพาะสาขา    ๓๐ หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับ   ๑๗ หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๓ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
       ๑.๑  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหน้า ๓ ขอให้ตรวจสอบวุฒิระดับปริญญาเอกของ 

             อาจารย์จันทรา  อินทนนท ์

     ๑.๒  ขอให้พิจารณา  รายวิชา ๓๒๑๕๘๔  ความรูพ้ื้นฐานอิเลิร์นนิ่ง   
     ๑.๓  ขอให้คณะตรวจสอบรายวิชาที่ซ้ าซ้อนกับคณะศึกษาศาสตร์   
     ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต  รายวิชา  ๓๒๖๕๙๓ โครงงานทางชีววิทยา ๑ 
  และรายวิชา  ๓๒๖๕๙๔  โครงงานทางชีววิทยา ๒ 

     ๑.๕  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนความหมายของรหัสวิชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะฯ 
  ๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
   
  ๔.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  

         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้  ความสามารถ  และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 โครงสรา้งหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   วิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
  -   วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  -  วิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 



-๑๐- 
 
  -  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า ๑๘  หน่วยกิต 
  -  โครงงานพอลิเมอร์       ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
       ๑.๑  ขอให้ปรับแก้  มคอ.๐๔  หน้า ๑  เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา  
       ๑.๒  ขอให้ตรวจสอบรหัสวิชาและชื่อวิชา  รายวิชา  ๓๒๓๖๙๘ โครงงานพอลิเมอร์  
       ๑.๓  หน้า ๔  ต าแหน่งทางวิชาการของนางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์   

              ให้เพิ่มเป็น  “อาจารย์” 
     ๑.๔  หน้า ๓๒ ขอให้พิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI)  ข้อ ๑๑ 
     ๑.๕  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนความหมายของรหัสวิชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะฯ 

  ๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเคมีศึกษา ๒๕๔๕ ได้ด าเนินการผลิตมหาบัณฑิตเป็นเวลา ๘ ปี แล้ว สมควรปรับปรุง เพื่อให้หลักสูตร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรจะเพิ่มรายวิชาที่สร้างความเข้มเข็งพื้นฐานทางเคมี  
เพิ่มรายวิชาประยุกต์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนเลขรหัสวิชาใหม่  เพื่อการบริหาร 
จัดการในภาควิชาอย่างมีประสิทธิภาพ 



-๑๑- 
 

 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -  หมวดวิชาแกน        ๖  หน่วยกิต 
  -   หมวดวิชาเฉพาะสาขา    ๑๘  หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับ   ๑๐  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๘  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  -   หมวดวิชาแกน       ๖ หน่วยกิต 
  -  หมวดวิชาเฉพาะสาขา    ๓๐ หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับ   ๑๔ หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
     ๑.๑  ขอให้ปรับแก้  มคอ.๐๔  หน้า ๑  เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
     ๑.๒  มคอ.๐๔ หน้า ๓  ข้อ ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา ให้เลือกเฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

และหน้า ๔ ข้อ ๓.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา ให้เลือกแบบศึกษาบางเวลา 
       ๑.๓  รหัสวิชาตัวที่ ๔  ควรเป็นเลข ๕ หรือเลข ๖ 
       ๑.๔  หน้า ๙  ข้อ ๒.๗  ระบบการศึกษา  ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มระบบการศึกษา 

     ๑.๕  หน้า ๑๐ โครงสร้างแผน ข  ขอให้เพิ่มรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ และ 
             พจิารณาจ านวนหน่วยกิต  และแผนการเรียน   
     ๑.๖  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนความหมายของรหัสวิชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะฯ 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๑๒- 
 

๔.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ 
ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา  เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ 
ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชาสถิติ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิต)ิ  ซึ่งใช้ด าเนินการสอน
มาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  และเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจึงได้ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรโดยปรับรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานและหมวดวิชาบังคับ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  -   หมวดวิชาบังคับ     ๑๗  หน่วยกิต 
  -   หมวดวิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  -   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  -   หมวดวิชาบังคับ     ๑๗  หน่วยกิต 
  -   หมวดวิชาเลือก     ๑๘  หน่วยกิต 
  -   งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 



-๑๓- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

       ๑.๑  หน้า ๗  ข้อ ๒  แผนการพัฒนาปรับปรุง  ขอให้พิจารณาทบทวนในหัวข้อกลยุทธ์   
     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนความหมายของรหัสวิชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะฯ 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
  ๔.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
คือ  เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   วิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
  -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  -   วิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
  -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
  -   รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 



-๑๔- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

       ๑.๑  หน้า ๑  รูปแบบของหลักสูตร  ข้อ ๕.๑  ขอให้ตัดค าว่า “หลักสูตร ๒  ป”ี   
     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนความหมายของรหัสวิชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะฯ 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  ๕  ปี  รวมทั้ง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒินั้น  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เพื่อให้ทันสมัยและ
เป็นไปตามความต้องการของสังคม 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   วิชาบังคับ    ๑๑  หน่วยกิต 
  -   วิชาเลือก    ๑๓  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 



-๑๕- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

       ๑.๑  หน้า ๑  รูปแบบของหลักสูตร  ข้อ ๕.๑ ขอให้ตัดค าว่า “ ๒  ปี”   
       ๑.๒  มคอ. ๐๔  หน้า ๔  ข้อ ๓.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ปรับเป็น ให้ศึกษาได้ไม่เกิน “ ๔ ” ปีการศึกษา 
     ๑.๓  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนความหมายของรหัสวิชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะฯ 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๔.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ
หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๔  ปี  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  จึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ยิ่งกว่านั้นก็เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๘  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาพื้นฐาน      ๕๓  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     ๔๐  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า    ๕   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต 
การฝึกงาน            ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ชั่วโมง 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่

๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

       ๑.๑  หน้า ๒๐ ขอให้เรียงรหัสวิชาในแผนการศึกษาจากน้อยไปมาก 

       ๑.๒  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๔.๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  หลักสูตรนี้ 
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดม้ีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงต้องมีการจัดท าหลักสูตรเพื่อ
สอดคล้องกับการพัฒนาทางการศึกษาดังกล่าว  และด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า     ๙๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาแกน     ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน    ๒๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า ๔๙  หน่วยกิต 
   -   เอกบังคับ ไม่น้อยกว่า ๓๓  หน่วยกิต 
   -   เอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



-๑๗- 
 
                ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

       ๑.๑  หน้า ๑๗  ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
       ๑.๒  หน้า ๓๐ ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ 

 นายเศรษฐวัชร  ฉ่ าศาสตร์ 
     ๑.๓  ค าอธิบายรายวิชา  หน้า ๓๓  รายวิชา ๓๐๗๓๑๓ ชีวศาสตร์สารสนเทศ  

ขอให้พิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
       ๑.๔  ค าอธิบายรายวิชา  หน้า ๓๓  รายวิชา ๓๐๗๓๓๔ ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง 
   เซลล์และเน้ือเยื่อ  ให้ตัดชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษที่ซ้ าออก 

       ๑.๕  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๔.๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร  
ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้ใช้มาเป็นเวลา  ๕  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการ
จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว นอกจากนี้มีรายละเอียดของเน้ือหาบางรายวิชาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย  มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล  รวมทั้งตรงตามความต้องการ
บัณฑิตในสาขานี้ของประชาคมและสังคมในปัจจุบัน 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐   หน่วยกิต 



-๑๘- 
 

หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    ๙๔  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาพื้นฐาน    ๕๕  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ    ๒๔  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาเอกเลือก    ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
                ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ   

       ๑.๑  หน้า ๘ ข้อ ๒.๖  งบประมาณตามแผน  ขอให้ตรวจสอบ  หน่วย : พันบาท 
       ๑.๒  หน้า ๘ ข้อ ๒.๗  ระบบการจัดการศึกษา  ขอใหป้รับแก้ค าว่า “อินเตอร์เน็ต”   
       ๑.๓  หน้า ๑๗  รายวิชา  ๓๑๖๓๗๑  คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี  Computer for  
    Biochemical Research  ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทยและ 
    ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
       ๑.๔  หน้า ๒๗ ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาและปีที่จบการศึกษาของ 

 นางจิตติมา  เจริญพานิช   
       ๑.๕  ขอให้เพิ่มหมายเลขบัตรประชาชน ๙ หลัก และ ๔ หลักสุดท้ายเป็น xxxx 
       ๑.๖  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๔.๑๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  หลักสูตรปีการศึกษา  ๒๕๔๙ นี้
เร่ิมใช้มาเป็นระยะเวลา  ๓  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการพัฒนา



-๑๙- 
 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    ๙๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาพื้นฐาน    ๔๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ    ๒๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๒๑  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
  การฝึกงาน    ไม่น้อยกว่า   200  ชั่วโมง 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
                ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 

       เสนอแนะ   
       ๑.๑  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

๔.๑๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ 
          หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

            คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๓  ขณะนี้  ก าลังด าเนินการเสนอขอปรับแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 



-๒๐- 
 

          ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูแ้ละความสามารถ  ด้านการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ 
           ๒.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
และเข้าใจภาษาเพียงพอที่จะสื่อสารได้ 
           ๓.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ  ในเชิงวิเคราะห์  มีกรอบความคิด  
มขีีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา และน าความรูไ้ปประยุกต์ในด้านการค้า
ชายแดนและโลจิสติกส์ได้ 
           ๔.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความใฝ่รู้และ
พัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง  เป็นที่ยอมรับของสังคม  เพื่อคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๙  หน่วยกิต 
    -   วิชาเฉพาะด้าน     ๓๖  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกบังคับ     ๔๕   หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๘   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุม
คร้ังที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 



-๒๑- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และ 

     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  
       ๑.๑  ขอให้แยกเล่มหลักสูตร 
       ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มรายวิชาเอกเลือก ในกลุ่ม ก   

     ๑.๓  หน้า ๙  ขอให้พิจารณาทบทวนประมาณการรายรับ และประมาณการ 
 รายจ่ายของทั้ง ๒ คณะฯ 

       ๑.๔  หน้า ๑๙ ขอให้ปรับแก้ชื่อวิชา การจัดการและองค์การ 
     ๑.๕  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป    
 

๔.๑๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
           การจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ภาคปกติ  ๖๐  คน  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ภาคปกติ  ๔๐  คน  ภาคพิเศษ  ๒๐  คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุม
คร้ังที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



-๒๒- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และ 

       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  
       ๑.๑  ขอให้แยกเล่มแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
  ๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
  ๔.๑๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่  
              พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ 
ในแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
              ๑.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการบริการ
สังคมที่มีคุณภาพ  และตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 
              ๒.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนตามสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศ 
              ๓.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ 
สามารถพัฒนางานการบริการสังคมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
              ๔.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นหาความรู้และศึกษาปัญหาการจัดการบริการ
สังคมอย่างเป็นระบบ ผสมผสานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความคิดที่เป็นสากลได้อย่าง
เหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๔  หน่วยกิต 
วิชาเอกเดียว 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ         ๘๘  หน่วยกิต 

    -   วิชาเอกพื้นฐาน     ๒๑  หน่วยกิต 
    -   เอกบังคับ      ๓๗  หน่วยกิต 
    -   เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต 
 
 
 



-๒๓- 
 

วิชาเอก-โท 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๘๘  หน่วยกิต 
    -   วิชาพื้นฐาน      ๒๑  หน่วยกิต 
    -   เอกบังคับ      ๓๗  หน่วยกิต 
    -   เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
    -   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ตามที่ 

       คณะกรรมการเสนอแนะ 
     ๑.๑  หน้า ๒ จ านวน รายชื่อ และคุณวุฒอิาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตร 
             ขอใหส้อดคล้องกับ มคอ.๐๒  

       ๑.๒ หน้า ๓  ขอให้เพิ่มวุฒิระดับปริญญาโทของนางสาวนวภรณ์ สุขสวัสดิ์ 
       ๑.๓  รายวิชา ๒๖๓๓๗๔ งานบริการสังคมอิสระ  ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิต 
                เป็น  ๑(๐-๐-๘) ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
       ๑.๔  ขอให้ปรับแผนการศึกษาเป็น  ๑  แผนการศึกษา 

     ๑.๕  หน้า ๗๗  ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชา ๒๖๓๓๗๖ พัทยาศึกษา  
     ๑.๖  เอกสารแนบหมายเลข ๒  ขอให้เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
             ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 

     ๑.๗  มคอ.๔  ข้อ ๓ สถานภาพของหลักสูตร ขอให้ปรับเป็นหลักสูตรใหม่ 
     ๑.๘  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  



-๒๔- 
 

๔.๑๔  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
           การจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคปกติ  ๕๐  คน  ภาคพิเศษ  ๑๒๐  คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปรับแก้ตามที่  
     คณะกรรมการเสนอแนะ  

       ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนการรับนิสิต ขอให้ลดจ านวนการรับนิสิตภาคพิเศษ 
   เป็น  ๑๐๐ คน 
       ๑.๒ ขอให้ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อก าหนดจ านวนการรับนิสิต 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
  

  ๔.๑๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ภาควิชา
จิตวิทยา  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  เร่ิมใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา  ๒๕๔๐  และมี
การปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงหลักสูตรปรับปรุง  ครั้งที่ ๓  เร่ิมใช้ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  
ปัจจุบันได้ใช้หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ ๓  มาครบระยะเวลาหลักสูตร  ๔  ปี  และจากช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
มาภาควิชา ฯ  ได้รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาการ  ภาควิชา ฯ  จึงมีความประสงค์ปรับปรุงเป็น
หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งจะส่งผลให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็น
ผู้น าในสายอาชีพ 



-๒๕- 
 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๙  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    ๙๓  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)  ๔๒  หน่วยกิต 
    -   กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม     ๕๑   หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะกลุ่มบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต 
   -   วิชาเฉพาะกลุ่มเลือก   ๒๑  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวนัที ่  
๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ  

       ๑.๑  หน้า ๗  ข้อ ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  ขอให้ตัดเวลาออก   
       ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรกับ มคอ.๐๒  

ให้สอดคล้องกัน 
       ๑.๓  ขอให้เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา  เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ 

     ๑.๔  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณต่อไป  
 
  ๔.๑๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๑๔  ปี  ประกอบกับส านักงาน



-๒๖- 
 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  จึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และท าให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาภาษาจีนก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๖  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกบังคับ    ๖๐  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ  

       ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเล่มหลักสูตรและในมคอ.๐๒  
             ให้สอดคล้องกัน 

       ๑.๒  ขอให้ตรวจสอบพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร 
     ๑.๓  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
  ๔.๑๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหล ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๑๑  ปี  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  จึงต้องมีการ



-๒๗- 
 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และท าให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาภาษาเกาหลีก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๖  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกบังคับ    ๖๐  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ  

       ๑.๑  หน้า ๓ ขอให้กรอกข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทางให้ครบ 
       ๑.๒  ขอให้ตรวสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรกับ  มคอ.๐๒  

              ให้สอดคล้องกัน 

       ๑.๓  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี   
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๑๓  ปี  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  จึงต้องมีการ



-๒๘- 
 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และท าให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาภาษาญี่ปุ่นก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๖  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกบังคับ    ๖๐  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 

       ๑.๑  ขอให้กรอกข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทางให้ครบ 

          ๑.๒  ภาษาที่ใช้ ขอให้ใช้ค าว่า “ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบางรายวิชา”  
     ๑.๓  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๔.๑๙  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  ตอบสนองความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น  และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างผู้มีความรู้ความสามารถ 
 



-๒๙- 
 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๓  หน่วยกิต 
วิชาเอกเดียว 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ         ๘๗  หน่วยกิต 

    -   วิชาเอกพื้นฐาน     ๒๑  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกบังคับ     ๓๖  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต 

วิชาเอก-โท 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๘๗  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกพื้นฐาน     ๒๑  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกบังคับ     ๓๖  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
    -   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 

       ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรกับ  มคอ.๐๒  
              ให้สอดคล้องกัน 

       ๑.๒  หน้า ๒๓ รายวิชา ๒๖๑๔๕๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพพัฒนาชุมชน ปรับแก้จ านวน 
 หน่วยเป็น ๖(๐-๐-๒๐)  



-๓๐- 
 
       ๑.๓  ขอให้ปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาให้สอดคล้องกัน 

       ๑.๔  ขอให้ปรับต าแหน่งทางวิชาการของนายพีระพงษ์  สุดประเสริฐ  เป็น อาจารย์ 
       ๑.๕  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นวลี 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
  ๔.๒๐  โครงการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนและท้องถิ่น 
 

             คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ  โครงการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขเพื่อพัฒนา
สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อรองรับผู้เรียนที่มาจากองค์กรท้องถิ่น  หรือมาจากภูมิล าเนาที่เครือญาติ 
ได้ปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข  ทั้งนี้  โครงการ ฯ  ดังกล่าว  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
   
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้ปรับข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัคร  

ขอให้ตัดเนื้อหาในข้อ ๖.๓  และเพิ่มคุณสมบัติเป็น “เป็นผู้ที่รับทุนอุดหนุนจากองค์กร 
การปกครองส่วนท้องถิ่น”  

 
  ๔.๒๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

            ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

            คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  ปรับปรุงแก้ไข
ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะฯ  คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓  เพื่อให้รายวิชาดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกันได้ใน
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์  และหลักสูตรพยาธิกายวิภาค 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข  เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชาภาษาไทย  และชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑  รายวิชา 

เดิม  รายวิชา  ๒๒๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี  ๓(๓-๐-๖) 
      English for Sciences and Technology 
แก้ไขเป็น       ๖๘๐๒๙๑     ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ๓(๓-๐-๖) 
                English for Medical Sciences  



-๓๑- 
 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

  ๔.๒๒  ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

              คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอ  เร่ือง  ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ  เนื่องด้วยคณะสหเวชศาสตร์ 
ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔  สาขาวิชาโท  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นทดแทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการน้ีคณะสหเวชศาสตร์จะด าเนินการปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕๓  เป็นต้นไป  และปิดโดยสมบูรณ์เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 



-๓๒- 
 

  ๔.๒๓  แจ้งปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอ  เร่ือง  แจ้งปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  ดังนี้ 
              ๑.  ศูนย์การศึกษาระนอง 
              ๒.  ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ 
              ๓.  ศูนย์การศึกษาพัทลุง 
              ๔.  ศูนย์การศึกษากระบี่ 
              ๕.  ศูนย์การศึกษาสตูล   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
             ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒๔  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
            หลักสูตรแบบเหมาจ่าย 
 

            ตามหนงัสือที่  ศธ ๖๖๐๒.๕/ว ๒๘๖๖  ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
เร่ือง  แจ้งมติกรรมการบริหารวิชาการ  ที่ประชุมมีมติขอให้แต่ละส่วนงาน  วิเคราะห์  และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย  ความทราบแล้วนั้น  มีส่วนงานส่งข้อมูลมา
เพียงบางส่วน  ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ส่วนงานโปรดกรอกข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ขอให้ส่วนงานพิจารณากรอกข้อมูลส่วนที่ยังขาด แล้วน าเสนอ 
  กรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป 
 



-๓๓- 
 

วาระที ่๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น. 
 

                      
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)              (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)  

                            นักวิชาการศึกษา                                    นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                     ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

           ผู้บันทึกการประชุม    
 

                              
           (นายพิชิตร  มีพจนา)           (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) 

               ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


