
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๑๒/ ๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี  ๑๔  ธันวาคม  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.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  ดร.นฤมล  ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๕.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๖.  รศ.ดร.มณีรัตน ์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

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

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๘.  อาจารย์วิศิษฎ์ ตันหยง    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๙.  ผศ.ดร.วัชราภรณ ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 

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

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

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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   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๔. อาจารย์ไพโรจน ์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๕. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๑๖. อาจารย์เสร ี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ๑๘. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท ์  (แทน) กรรมการ 
          (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๐. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๑. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๓.  ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๔. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 
        (แทน) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒๕. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒๖. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๒๘. นางสาวณัฐกานต ์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ลาประชุม 
  ๑.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒.  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๓.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๔.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ๕.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒. อาจารย์พัชราภา ตันตราจิน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๓.  อาจารย์สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๔.  นายนพดล  ใจเจริญ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น. 
 
วาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เร่ืองกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เมื่อคราวประชุม  
คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๓  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวนัที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ประชุมได้ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
แจ้งให้คณะหรือวิทยาลัยทราบ  ดังนี้ 
          ๑.  ปัญหาวิชาที่สอนและงานวิจัยของผู้เสนอผลงานทางวิชาการในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หากไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  อาจเกิดผลเสียแก่ผู้เสนอขอ 
ก าหนดต าแหน่ง  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ 
ในอนาคต 
          ๒.  ผู้เสนอผลงานทางวิชาการ  ไม่ควรจะใช้วิธีการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยบูรพา  ก าลังพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  จึงควรเผยแพร่งานวิจัยตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  ก าหนดในข้อ  ๒.๑-๒.๓  ดังนี ้
                ๒.๑  เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ทั้งนี้
วารสารวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่
อย่างแน่นอนชัดเชน 
                ๒.๒  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
                ๒.๓  น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการ 
ประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม 
ทางวิชาการ (Proceeding) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓  การน าเสนอวาระคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
 

          กองคลังและทรัพย์สินส่งหนังสือที่  ศธ ๖๖๐๒.๔/๒๗๕๗  เร่ือง  การน าเสนอ 
วาระคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ความว่า 
ด้วยส่วนงานใดประสงค์ก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับหลักสูตรใหม่ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  และยังไม่มีระเบียบการเก็บเงินนิสิต  หรือประสงค์จะปรับปรุง
อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะต้องด าเนินการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารการเงิน
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และทรัพย์สิน  และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  จึงจะสามารถน าอัตราการเก็บเงินดังกล่าว  
จัดเก็บกับนิสิตได้  ดังน้ันกองคลังและทรัพย์สินจึงขอความร่วมมือส่วนงานที่จะด าเนินการดังกล่าว  
น าเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  โดยให้น าเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการขอก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามแบบฟอร์ม  และ
โปรดด าเนินการล่วงหน้าเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ทุกเดือนคี)่  ก่อนด าเนินการเรียกเก็บจาก
นิสิตซึ่งอาจต้องด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

          ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ  ของแต่ละระดับคุณวุฒิ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ  กล่าวคือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ขั้นต่ าที่
สามารถเทียบเคียงกันได้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ 
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรรมศาสตร์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งท่านสามารถสืบค้น
ข้อมูลดังกล่าวได้จาก  www.mua.go.th  เมนดู้านซ้าย  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF : HEd) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๕  การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย 
 

       ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ส่งเอกสารหลักฐานให้ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อเทียบ
วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  นั้น 
        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเทียบวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  พิจารณาเทียบวุฒิเฉพาะหลักสูตรที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาสาขา 
อาชีวอนามัยหรือสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนั้น  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขา 
อาชีวอนามัย  ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ด าเนินการประกาศในเว็ปไซต์ของกรมฯ   
ให้ตามความประสงค์แล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๖  แจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
          (หลักสูตร ๖ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

        (หลักสูตร ๖ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสภาเภสัชกรรม 
 

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ขอนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตร ๖ ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร ๖ ปี) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓  กับสภาเภสัชกรรมแล้วนั้น  บัดนี้สภาเภสัชกรรมได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  คณะเภสัชศาสตร์จึงขอส่งเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 



-๗- 
 

  ๑.๗  การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔” 
 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม)  แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
การประชุมวิชาการระดับชาติ  “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔”  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะ/วิทยาลัย 
นิสิต และผู้สนใจทราบ 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
วาระที ่๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๓  
           วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

           ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้

๑.  ขอให้ปรับแก้หน้า ๑ ล าดับที่ ๗  ผศ.ดร.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์   
      แก้เป็น  “ผศ.นพ.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์”   
๒.  หน้า ๒ ล าดับที่ ๒๑  ผศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์  แก้เป็น  “รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน”์ 
      ล าดับที่ ๒๖  อาจารย์อภิวัชร  มัญชุสุนทรกุล  แก้เป็น  “(แทน) กรรมการ”   
      และ  “(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์” 
๔.  หน้า ๓  ผู้ลาประชุมขอให้ตัด  อธิการบดี ออก  และผู้เข้าร่วมประชุม   
      ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมกุล  แก้ชื่อคณะเป็น  “คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์”   
๕.  หน้า ๓๓  ต าแหน่ง ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล  ตัดค าว่า  “รักษาการแทน” ออก 
 
 

 



-๘- 
 

วาระที ่๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑  การปิดหน่วยสอนนอกท่ีตั้ง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

          ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการขอปิดหน่วยสอนนอกที่ตั้ง
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  ความทราบแล้วนั้น  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ท าหนังสือขอยกเลิกการปิด
หน่วยสอนนอกที่ตั้ง  
  
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
   

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 
 
วาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ปัจจุบนักระแสโลกาภิวัตน์  
(Globalization)  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยอย่างกว้างขวาง  และส่งผล
ให้ชีวิตทางการเมืองการปกครองของคนไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์
กับชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ  กล่าวคือ  ในปัจจุบันการเมืองการปกครองไทย  ได้
เปลี่ยนจากฐานของระบบราชการมาสู่ภาคธุรกิจ  และภาคประชาสังคม (Civil Society)  มีกระแสการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลาง  สู่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  ความจ าเป็นในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในกระแสการเปิดเสรี  เป็นต้น  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อ
คนในภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชน  องค์ความรู้ในทางรัฐศาสตร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ  เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองในสังคมไทย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  มีรายละเอียดความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙)  กับ  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
 
 
 



-๙- 
 

 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          ๙๖  หน่วยกิต 

    -  วิชาเอกบังคับ                ๓๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก                ๓๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท  ไม่น้อยกว่า             ๑๘  หน่วยกิต 

      (นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทบังคับ            ๑๒   หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทเลือก               ๖   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่

๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 
       ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 

     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 
 
 



-๑๐- 
 

  ๔.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ในคร้ังนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตลอดจนเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย  และมีมาตรฐานทางวิชาการ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          ๙๖  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน                ๑๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า              ๖๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท ไม่น้อยกว่า              ๑๕  หน่วยกิต 

      (นิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทบังคับ            ๑๒   หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทเลือก               ๖   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่

๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 
       ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 

     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๑๑- 
 

  ๔.๓  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้  

        ๑.  ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
        ๒.  เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๓  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          ๘๗  หน่วยกิต 

    -  วิชาเอก                ๗๒  หน่วยกิต 
   -  เอกบังคับ  ๕๗  หน่วยกิต 
   -   เอกเลือก  ๑๕  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 

      (นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย)  
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาโทเศรษฐศาสตร์ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทบังคับ            ๖   หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทเลือก            ๙   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่

๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
 
 
 



-๑๒- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ   

     ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 
     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขยีนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 

       ๑.๓  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอปรับจ านวนอาจารย์ 
              ประจ าหลักสูตรเป็น  ๕  ท่าน 

            ๑.๔  หน้า ๑๕  วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอใหต้รวจสอบความถูกต้อง 
ของชื่อวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ รายวิชา ๓๐๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ าวัน  

       ๑.๕  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอให้เลือก ๒ รายวิชา  
              จ านวน  ๔  หน่วยกิต 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
           ชาวต่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมี
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ภาควิชาภาษาไทยได้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  พบว่ามีบางรายวิชาที่ 
ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  และไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  ประกอบกับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย  
เหมาะสมกับสภาพสังคม  และตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับประกาศของ สกอ.  
ดังกล่าว  อันจะส่งผลให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ได้อย่างต่อเน่ือง 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          ๘๔  หน่วยกิต 



-๑๓- 
 
    -  วิชาเอก                ๖๙  หน่วยกิต 
   -  เอกบังคับ  ๒๘  หน่วยกิต 
   -   เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า ๔๑  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท      ไม่น้อยกว่า             ๑๕ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า            ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
       หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 
            ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 

     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง 
           พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
คือ  ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นไปของสถานการณ์ปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          ๙๖  หน่วยกิต 



-๑๔- 
 
    -  วิชาเอกบังคับ     ๔๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก      ๓๙  หน่วยกิต 
 
    -  วิชาโท     ๑๕ หน่วยกิต 

      (นิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา เลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น ๆ ที่เปิดในมหาวิทยาลัยบูรพา) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่

๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 
            ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 

     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          ๑.  เพื่อผลิตบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ 
          ๒.  เพื่อสนองความต้องการก าลังคนด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของ
ประเทศ  ให้สามารถศึกษาได้ภายในประเทศ 



-๑๕- 
 
          ๓.  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
วัฒนธรรมของชาติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม 
          ๔.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาค
ตะวันออก และท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ต่อไป 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๔  หน่วยกิต 

    -  วิชาพื้นฐาน    ๒๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ    ๕๕  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างวิชาโทสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

  วิชาโทบังคับ    ๙  หน่วยกิต 
  วิชาโทเลือก    ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  หลักสูตรใหม่   
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 
            ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 

     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๑๖- 
 

๔.๗  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
           การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม  หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคปกติ  ๕๐  คน  ภาคพิเศษ  ๖๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงดังนี ้
          ๑.  ให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีมาตรฐานเป็นสากล สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
          ๒.  มีการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มโอกาสให้บัณฑิต 
มีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๐  หน่วยกิต 

 
 



-๑๗- 
 

  กลุ่ม ๑ สารสนเทศศึกษา  ให้เลือกเรียนกลุ่มเอก-โท หรือกลุ่มเอกเดี่ยว 
  กลุ่มเอก-โท 
    -  วิชาพื้นฐาน    ๑๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ    ๓๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๒๑  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต 

      (ให้นิสิตเลือกเรียนในหมวดวิชาโทใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
กลุ่มเอกเดี่ยว 
  -  วิชาพื้นฐาน    ๑๘  หน่วยกิต 

    -  วิชาเอกบังคับ    ๓๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๓๖  หน่วยกิต 

กลุ่ม ๒ บรรณาธิการศึกษา   
    -  วิชาพื้นฐาน    ๑๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ    ๓๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๒๑  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต 

      (ให้นิสิตเลือกเรียนในหมวดวิชาโทใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 

 โครงสร้างวิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

  วิชาโทบังคับ    ๖  หน่วยกิต 
  วิชาโทเลือก    ๙  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

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

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 



-๑๘- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 
     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
     ๑.๓  ขอให้ปรับแก้ มคอ. ๐๒  หน้า ๑  ข้อ ๒  หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 

  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๙  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          สารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคพิเศษ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ตัดจ านวนรับนิสิตวิชาโทออก 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

๔.๑๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
            ๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
            ๒.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ  เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ  ทางด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  ฐานข้อมูล  
เครือข่าย  ความปลอดภัยเครือข่าย  และอินเทอร์เน็ต 
            ๓.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
            ๔.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้  รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๒  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๕๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะเลือก   ๒๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
 



-๒๐- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาการสารสนเทศปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 
     ๑.๒  ขอให้ปรับแก้ มคอ.๐๒  หน้า ๑  หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 

       ๑.๓  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอให้เลือก  ๒  รายวิชา  
              จ านวน  ๔  หน่วยกิต 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑๑  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

            เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

         คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคปกติ  ๔๐  คน  ภาคพิเศษ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ   

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

๔.๑๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของปัญหาและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มขึ้น  อีกทั้งทาง 
มหาวิทยาบูรพามีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๔ ปี  รวมทั้งในการปรับปรุงนี้  จะมีการจัดท าหลักสูตรให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมจึงท าการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้เข้าเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว  ทั้งทางด้าน
พื้นฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  รวมทั้งเนื้อหาของรายวิชาเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแก้ปัญญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๑๐๗  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
    -  วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  ๓๑  หน่วยกิต 
    -  วิชาพื้นฐานด้านสาธารณสุขศาสตร์ ๒๓ หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาชีพ 
    -  วิชาบังคับ    ๕๐  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก       ๓ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
 



-๒๒- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 
 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑๓  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

            อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ภาคพิเศษ  ๕๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ   

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
จุลชีววิทยาประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ   
ด้วยในปัจจุบัน  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์  อย่างไรก็ตาม  เพื่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  รัฐจึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  โดยมีการ
เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของประเทศ  การพัฒนาบนฐาน



-๒๓- 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  อีกทั้งยังมีกลยุทธ์การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ   
การป้องกันโรคอุบัติใหม่  การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
            ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงมีความ
จ าเป็นในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศดังกล่าว  และเพื่อให้ทันกับการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งเพื่อท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย  ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสร้างงานวิจัยเชิงกว้างและเชิงลึก  อีกทั้งยังเน้นให้เกิดบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยาแขนงต่าง ๆ  เช่น  การแพทย์  อาหารอุตสาหกรรม  การเกษตร
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ขั้นตอนของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   วิชาบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
  -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที ่
๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง 
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.) ออก 
 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๔- 
 

๔.๑๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคม ี
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ 
ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา  เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ 
ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  ภาควิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคม)ี  ซึ่งใช้ด าเนินการสอนมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจึงได้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   วิชาบังคับ     ๖  หน่วยกิต 
  -   วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มสาขาและวิชาเลือก  ๑๘  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.) ออก 
 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 



-๒๕- 
 

๔.๑๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

         ๑.  ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
         ๒.  เพื่อให้มีความทันสมัย  ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่าง

รวดเร็วในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก(๒) 
  -   วิชาบังคับ     ๑๔  หน่วยกิต 
  -   วิชาเลือก     ๑๐  หน่วยกิต 
  -   วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที ่
๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการเสนอแนะ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.) ออก 
 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

๔.๑๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคม ี
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

          ๑.  หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ๒.  เพื่อปรับโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลัย 
          ๓.  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  และวิชาเอกให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวมทั้งให้มีความ
ทันสมัยตรงตามความต้องการของสังคม 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๓  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน      ๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ    ๔๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๑๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  

     ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 
     ๑.๒  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอให้ตัด (.)  ออก 

       ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบค าผิดตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
       ๑.๔  หน้า ๒๙  หัวข้ออาจารย์ประจ า  ขอให้ตัดอาจารย์ประจ าออกให้เหลือจ านวน ๕ ท่าน 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๗- 
 

๔.๑๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
มีการจัดท าต้นแบบหลักสูตรด้านวาริชศาสตร์  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ยิ่งกว่านั้นก็เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม 
ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวาริชศาสตร์ก าหนด 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๙  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน    ๑๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก    ๕๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่
๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 
       ๑.๑  แก้ไขค าผิด  หน้า ๖๙  เงินฟืด  แก้เป็น  “เงินฝืด” 
       ๑.๒  หน้า ๖๓  และหน้า ๗๐  ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้เรียบร้อย  
       ๑.๓  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาหน้า ๗๒ และหน้า ๗๓ รายวิชา ๓๐๓๑๐๓  
   ปฏิบัติการเคมี  ถึง  รายวิชา  ๓๐๘๑๐๒  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 



-๒๘- 
 

๔.๑๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  เน่ืองจากอิทธิพลของแรงงานต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่  จึงได้มีการปรับปรุงจาก
หลักสูตรเดิม  โดยการปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานที่น าบัณฑิตไปใช้โดยมีวิชาที่เปิดใหม่ ๆ  ซึ่งทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในหมวดต่าง ๆ  ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
และให้มีความรู้พอเพียงที่จะด ารงตนในสังคมได้อย่างดี  รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในสาขาวิชาอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้  ในส่วนวิชาเอกในหมวดวิชาเฉพาะได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มสาขาวิชาที่ทันสมัย 
และมีความหลากหลายมากขึ้น  ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  และการด ารงชีวิต 
อยู่ในสภาพสังคมเศรษฐกิจของยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๙  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๒๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๔๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   
เมื่อวันที ่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  
       ๑.๑  หน้า ๑๒๑  ขอให้เขียนรหัสวิชาให้ครบ 

       ๑.๒  ขอให้เพิ่มค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๙- 
 

๔.๒๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
             ๑.  หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว 
             ๒.  เพื่อปรับรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน 
             ๓.  เพื่อปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๙  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน      ๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก    ๖๘  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   
เมื่อวันที ่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  
       ๑.๑  ขอให้เพิ่ม Curriculum Mapping  หน้า  ๘๙  และหน้า ๙๐ 
       ๑.๒  หน้า ๒๙  หัวข้ออาจารย์ประจ า ขอให้ตัดอาจารย์ประจ าออกให้เหลือจ านวน ๕ ท่าน 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 



-๓๐- 
 

๔.๒๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
             ๑.  หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว 
             ๒.  เพื่อปรับรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน 
             ๓.  เพื่อปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๑๐๐  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๑๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก    ๖๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   
เมื่อวันที ่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  
       ๑.๑  หน้า ๑  ข้อ ๓  วิชาเอก  ขอให้ตัดข้อความออก   
       ๑.๒  ขอใหเ้พิ่ม  Curriculum Mapping  ตั้งแต่หน้า  ๙๔  ถึงหน้า ๙๗ 
       ๑.๓  หน้า ๒๘  หัวข้ออาจารย์ประจ า  ขอให้ตัดอาจารย์ประจ าออก 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 



-๓๑- 
 

๔.๒๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตคือ  หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  เพื่อปรับรายวิชาในหมาวดวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก
ให้มีความทันสมัย  และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล  รวมทั้งตรงความต้องการของสังคม  ประกอบ
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  จึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทั้งยังจัดท าขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์ก าหนด 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๔  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน      ๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก    ๖๔  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   
เมื่อวันที ่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



-๓๒- 
 

๔.๒๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิต ิ
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตคือ  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตาม
ระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา  เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการ
รองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
             สาขาวิชาสถิติ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)  ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาดังกล่าว  และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจึงได้
ปรับเพิ่มจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  ปรับรายละเอียดของรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชา
เลือกเอก 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ              ๑๐๐  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๑๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก    ๖๑  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   
เมื่อวันที ่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 



-๓๓- 
 

๔.๒๔  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
            ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

            คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  เน่ืองจาก
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มีความก้าวหน้าไปมาก  และมีสาขาวิชาใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นอยู่
อย่างต่อเน่ือง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงเน้ือหาบางส่วน  โดยจะปรับเพิ่มรายวิชาเลือก (ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร)  ทั้งนี้
หลักสูตร ฯ  มีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงเน้ือหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตใน
หลักสูตรปัจจุบัน  ได้ฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาเลือกดังกล่าว 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
เปิดรายวิชาใหม่  ในกลุ่มวิชาเลือก  สัตววิทยา  จ านวน  ๔  รายวิชา  ดังนี ้
๑.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของแมลง  ๓(๒-๓-๔) 

     Insect Anatomy and Physiology 

     คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และสรีรวิทยาของแมลง  ระบบปกคุมผิว  
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง  การย่อยอาหาร  การสืบพันธุ์  ตลอดจนการควบคุมการท างานระบบพื้นฐานต่าง ๆ
ของแมลง 

     The Morphological and physiological characteristics of insects. The anatomy and 
physiology of the integument, metamorphosis, digestion, reproduction and the physiological basis of 
insect control will be discussed in detail. 

๒.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๒ นิติกีฏวิทยา     ๓(๒-๓-๔) 
    Forensic Entomology 

     บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม  วิธีการต่าง ๆ ในการ
ใช้แมลงเพื่อประกอบหลักฐานในศาลเพื่อคลี่คลายคดี  การประมาณระยะเวลาหลังการตาย  สาเหตุการ
ตายในคดีฆาตกรรม 

     The role of insects and other arthropods in crime scene investigations, the various 
ways insects can and have been used as evidence in court and explain how they can assist in solving 
crimes. The emphasis is on how insects and related arthropods are used to determine postmortem 
intervals and estimate time of death in murder investigations. 

 
 
 



-๓๔- 
 

๓.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๓ ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง   ๓(๒-๓-๔) 
    Bee biology and Beekeeping 

      ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ าผึ้ง  การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง  
และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณู ในธัญพืช  

      The basics of: honey bee biology and behaviour, honey extraction, management of 
hive products, pests and enemies and the role of bees as pollinators of agricultural crops. 

๔.  รายวิชา  ๓๐๖๖๓๙ หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา   ๒(๒-๐-๔) 
    Current topics in Zoology 

      การอภิปรายและน าเสนอหัวข้อที่ทันสมัยด้านสัตววิทยา  รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตววิทยา 

      Discussion and presentation of current topics in zoology.  Presentations of experts 
on relevant research areas.   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ   

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๒๕  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
            ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

            คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  เน่ืองจาก
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มีความก้าวหน้าไปมาก  และมีสาขาวิชาใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นอยู่
อย่างต่อเน่ือง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงเน้ือหาบางส่วน  โดยจะปรับเพิ่มรายวิชาเลือก (ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร)  ทั้งนี้



-๓๕- 
 
หลักสูตร ฯ  มีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงเน้ือหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตใน
หลักสูตรปัจจุบัน  ได้ฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาเลือกดังกล่าว 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
เปิดรายวิชาใหม่  ในกลุ่มวิชาเลือก  สัตววิทยา  จ านวน  ๔  รายวิชา  ดังนี ้
๑.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของแมลง  ๓(๒-๓-๔) 

     Insect Anatomy and Physiology 

     คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และสรีรวิทยาของแมลง  ระบบปกคุมผิว  
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง  การย่อยอาหาร  การสืบพันธุ์  ตลอดจนการควบคุมการท างานระบบพื้นฐานต่าง ๆ
ของแมลง 

     The Morphological and physiological characteristics of insects. The anatomy and 
physiology of the integument, metamorphosis, digestion, reproduction and the physiological basis of 
insect control will be discussed in detail. 

๒.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๒ นิติกีฏวิทยา     ๓(๒-๓-๔) 
    Forensic Entomology 

     บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม  วิธีการต่าง ๆ ในการ
ใช้แมลงเพื่อประกอบหลักฐานในศาลเพื่อคลี่คลายคดี  การประมาณระยะเวลาหลังการตาย  สาเหตุการ
ตายในคดีฆาตกรรม 

     The role of insects and other arthropods in crime scene investigations, the various 
ways insects can and have been used as evidence in court and explain how they can assist in solving 
crimes. The emphasis is on how insects and related arthropods are used to determine postmortem 
intervals and estimate time of death in murder investigations. 

๓.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๓ ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง   ๓(๒-๓-๔) 
    Bee biology and Beekeeping 

      ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ าผึ้ง  การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง  
และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณู ในธัญพืช  

      The basics of: honey bee biology and behaviour, honey extraction, management of 
hive products, pests and enemies and the role of bees as pollinators of agricultural crops. 

 
 
 
 
 



-๓๖- 
 

๔.  รายวิชา  ๓๐๖๖๓๙ หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา   ๒(๒-๐-๔) 
    Current topics in Zoology 

      การอภิปรายและน าเสนอหัวข้อที่ทันสมัยด้านสัตววิทยา  รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตววิทยา 

      Discussion and presentation of current topics in zoology.  Presentations of experts 
on relevant research areas.   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่  
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
  ๔.๒๖  โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
 

           ตามที่มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบันทึกข้อตกลงที่จะมีกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการศึกษาต่อ  กองบริการการศึกษาในฐานะหน่วยประสานงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา    
จึงได้จัดท าโครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  ข้อ ๓  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  ข้อ  ๓.๒  คะแนนเฉลี่ยสะสม 
     ขอให้ปรับเป็น  “ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐” 

  ๒.  ข้อ ๓.๒  ขอให้ตัดค าว่า  “มีผลการเรียนดี โดยจะต้อง”  ออก 
๓.  ข้อ ๓.๓  ขอให้ตัดค าว่า  “มีสัญชาติไทย”  ออก 

 



-๓๗- 
 

๔.๒๗  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

              คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  เกี่ยวกับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอเสนอ  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการพจิารณา  จ านวน  ๒  ประกาศ  ดังนี้ 
            เอกสารหมายเลข  ๑  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            เอกสารหมายเลข  ๒  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การท าดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ ๒๕๕๔ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอใหง้านพัฒนาหลักสูตรและการสอนส่งเอกสารหมายเลข ๑ และเอกสาร 
  หมายเลข ๒ ไปให้คณะและวิทยาลัยพิจารณา แล้วส่งกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อน าวาระเสนอ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการในคร้ังต่อไป 

 

๔.๒๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

             คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
             ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านบริหารธุรกิจ  มีความสามารถเชิง
วิเคราะห ์ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน 
             ๒.  พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการน าความรู้ด้านบริหารธุรกิจไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  
             ๓.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์  เพื่อคุณค่าและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๖  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๔๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก    ๑๘  หน่วยกิต 



-๓๘- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที ่ ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ 
       ๑.๑  ขอใหพ้ิจารณาทบทวนรวมรายวิชา  ๒๗๓๑๐๕ แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ  

กับรายวิชา ๒๗๓๑๐๘  คณิตศาสตร์เบื้องต้นส าหรับธุรกิจ  เป็น  ๑  รายวิชา  
จ านวน  ๔  หน่วยกิต 

       ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชา  ๒๗๘๔๑๒  การเป็นผู้ประกอบการ  
กับรายวิชา  ๒๗๘๑๓๕  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

       ๑.๓  ขอให้ปรับชื่อรายวิชา ๒๗๘๓๕๓ การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Business Management ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ให้สอดคล้องกัน และควรตัดค าว่า “Commerce” ออก เพื่อไม่ซ้ าซ้อนกับค าว่า “Business” 
            ๑.๔  หน้า ๑๗  ขอให้ปรับแก้รหัสวิชา  รายวิชาว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ  ให้ถูกต้อง 

และสอดคล้องกัน   
       ๑.๕  หน้า ๑๑๘  ขอใหเ้พิ่มค าอธิบายรายวิชา   

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

๔.๒๙  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
            หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติ  ๑๐๐  คน 
ภาคพิเศษ  ๒๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๙- 
 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที ่ ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ ดังนี ้
        ๑.๑  ขอให้ปรับจ านวนรับนิสิตภาคพิเศษ  เป็น  ๓๐  คน 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
๔.๓๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
            พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

             คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี ้

           ๑.  หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นระยะเวลากว่า  
๕ ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ความสอดคล้อง 

           ๒.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

           ๓.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ  และมีจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเพิม่โอกาสให้บัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๒  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๕๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะเลือก   ๒๗  หน่วยกิต 



-๔๐- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที ่ ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  

     ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 
     ๑.๒  ขอให้ปรับแก้ มคอ.๐๒  หน้า ๑  หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๓๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

             คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

           ๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

           ๒.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ  ทางด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ฐานข้อมูล  
เครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย  และอินเทอร์เน็ต  

           ๓.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 

           ๔.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้  รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 

 



-๔๑- 
 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๒  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๕๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะเลือก   ๒๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  

     ๑.๑  ขอให้ปรับระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค เป็น ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ 
     ๑.๒  ขอให้ปรับแก้ มคอ.๐๒  หน้า ๑  หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 

 ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

              เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคปกติ  ๔๐  คน  ภาคพิเศษ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 
เมือ่วันที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 



-๔๒- 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๔.๓๓  ให้อาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผศ. ขึ้นไปสามารถเป็นท่ีปรึกษา 
             งานนิพนธ์ IS ได้ 
 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ  เร่ือง  ให้อาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ 
ผศ. ขึ้นไปสามารถเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์ IS ได้  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดระเบียบคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์ (IS) โดยใช้คุณสมบัติเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
คือ มีต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ระดับรองศาสตราจารย์ (รศ.) ขึ้นไปหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ทั้งนี้ เนื่องจากงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มข้นทางการวิจัยน้อยกว่าวิทยานิพนธ์ โดยเป็น
เพียงรายวิชาหนึ่งเท่านั้น ประกอบกับข้อจ ากัดของของบางหน่วยงานในคณะฯ ที่มีจ านวนอาจารย์ระดับ 
รศ. หรือปริญญาเอก ไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเหล่านั้น มีอาจารย์ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) แต่เป็นผู้ที่มีความเชื่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในทฤษฎีและงานวิจัย ด้วยข้อจ ากัดของระเบียบดังกล่าวท าให้ท่านอาจารย์ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษางาน
นิพนธ์ได ้
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ขอให้น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



-๔๓- 
 

วาระที ่๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. 
 

                         
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)        (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ) 

                            นักวิชาการศึกษา                          นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม            ผู้บันทึกการประชุม 
 

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

               ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


