
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๔ 
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๕.  ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
๖.  อาจารย์วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๗.  รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๘.  พญ.รมร   แย้มประทุม   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๙.  อาจารย์วนิดา โอฬารกิจอนันต์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 

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

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 



-๒- 
 

๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๖. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๑๗. อาจารย์เสรี  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 มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. ผศ.ดร.ทนงศักดิ ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕.  ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๒๗. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

๒๘. นางเสริมศรี  สารมารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 ๒๙. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
  ๑.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๓.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒.  ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  ดร.เกรียงศักดิ ์ บุญญา   คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๔.  ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๕.  ดร.แดน  ทองอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์ 

๖.  ผศ.ดร.ชลี   ไพบูลย์กิจกุล  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๗.  ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
   
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒  การรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
 

         ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบในหลักการ
ก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
         ๑. กรณีสถาบันอุดมศึกษาแจ้งเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยก าหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตรวจสอบพบว่ายังไม่สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการด าเนินงานได้อีก  
๑  ครั้ง โดยก าหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และหากพ้นก าหนดแล้วยังไม่ได้รับข้อมูลให้ถือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่รับทราบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น 
         ๒. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปิดด าเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมในสถานที่นอกท่ีตั้ง
เดิม หรือจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในสถานที่ใหม่ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หากพบว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ให้ถือว่าคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไม่รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เช่นกัน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

๑.๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
       สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

         ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตใน
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สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ  

       บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ 
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่ง
ประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ www.mua.go.th เมนูซ้าย เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF:HEd (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
  ๑.๔  ขอความร่วมมือพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขามัคคุเทศก์ หรือ 

       สาขาท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ท่ีจบการศึกษาได้สิทธิ์ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
 

       ตามหนังสือที่ กก ๐๔๐๓/๙๔๙๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  กรมการ
ท่องเที่ยว ได้แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ ได้ระบุคุณสมบัติผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ในสาขามัคคุเทศก์หรือ
สาขาท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการก าหนด หรือได้รับวุฒิ หรือหนังสือ
รับรองว่า ได้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ก าหนดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปไทย-ต่างประเทศ (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จากการด าเนินงานที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวประสบปัญหาในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสอนในสาขาดังกล่าวต่าง
มีหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้ชื่อสาขาท่องเที่ยวที่มีการเรยีนวิชามัคคุเทศก์ แต่มีรายวิชาในการเรยีน
การสอนรวมถึงเนื้อหามีความแตกต่างกัน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่คณะกรรมการฯ ก าหนดเป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมไทย-ต่างประเทศ จะมีความแตกต่างกัน อาทิ การจัดชั่วโมงเรียนน้อยกว่า หรือ
รายวิชามีชื่อและเนื้อหาไม่ตรงตามหลักสูตรที่คณะกรรมการฯ ก าหนด และบางสถาบันไม่มีการฝึกปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ตามแนวทางของหลักสูตรที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณา
ให้ได้รับสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั้งนี้ เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ (๑) (ค) เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว มีศักยภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ส านักงานคณะกรรมการการ
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-๖- 
 
อุดมศึกษา จึงแจ้งว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการน าหลักสูตรที่คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์
ก าหนด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดาวน์โหลดหลักสูตรดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของส านักมาตรฐานและการประเมินผลอุดมศึกษา 
www.mua.go.th/users/bhes ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชามัคคุเทศก์หรือสาขาวิชาท่องเที่ยวที่มีมัคคุเทศก์ เพื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้เป็นมัคคุเทศก์ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของธุรกิจน าเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
 

      ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีระเบียบการเก็บเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยส าหรับ 
นิสิตต่างชาติ นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสรรเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยส าหรับนิสิตต่างชาติ 
โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดสรรให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัยในสัดส่วนเท่ากัน คือ ๕๐%  
       ในกรณีที่ส่วนงานได้ส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยส าหรับนิสิตต่างชาติแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะตัดโอนเงินคืนส่วนงาน ๕๐% 
       ในกรณีที่ส่วนงานยังไม่ได้ส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยส าหรับนิสิตต่างชาติให้แก่
มหาวิทยาลัย ขอให้ด าเนินการจัดส่งเงินในส่วนของมหาวิทยาลัย ภายในสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๖  มหกรรมการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่ ๒ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพขึ้น 
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-๗- 
 
เพ่ือตอนสนองการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอใช้พื้นที่ 
หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานที่จัดงานระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๗ การประชุมระดับสูง ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งท่ี ๑๐ 
 

      ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการจัดประชุมระดับสูง ว่าด้วยการศึกษา 
เพ่ือปวงชน ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลคลีฟ บีช รีสอร์ท พัทยา  
จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว 
   
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๘  ร่าง มคอ ๑ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 

       อาจารย์สมาน  สรรพศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สภาคณบดีศลิปกรรมแห่งประเทศไทยได้มอบให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด าเนินการเขียน
โครงการขอทุนวิจัย มคอ. ๑ ทุกระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แล้วเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติให้ด าเนินการ
วิจัย มคอ. ๑ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ทั่วประเทศต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



-๘- 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/ ๒๕๕๓  
         วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติ ขอให้งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนส่งเอกสารหมายเลข ๑  
และเอกสารหมายเลข ๒ ไปให้คณะและวิทยาลัยพิจารณา แล้วส่งกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือน าวาระเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ในครั้งต่อไป 
         ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา จ านวน ๒ ประกาศ ดังนี ้
         เอกสารหมายเลข ๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
         เอกสารหมายเลข ๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของ
นิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ ๒๕๕๔ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  ขอให้ปรับค าว่า ประธานกรรมการประจ าหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชาหรือ 
     ประธานสาขาวิชา เป็น "ประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาหรือ 
     ประธานสาขาวิชา" ทั้งเอกสารหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ 



-๙- 
 

๒.  ขอให้นิยาม ค าว่า ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และประธานสาขาวิชา 
๓.  ขอให้ปรับข้อความ ความหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะภายนอกมหาวิทยาลัย  
     ทั้งเอกสารหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ 
๔.  หน้า ๙ ข้อ ๒๐.๑ (๑) ปรับ ประธานกรรมการให้มีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๕.  ขอให้ปรับข้อความในเอกสารหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ ข้อ ๒๗ และ ๒๘  
     ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ จาก “คณบดี” เป็น “คณะ” 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

        ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารในลักษณะทั่วไปที่มี
ร่วมกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

        ๒.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารในองค์กรของรัฐและ
เอกชนอันน าไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของระบบและการประสานงานในการด าเนินงานของแต่ละองค์กร 

        ๓.  ผลิตบัณฑิตสนับสนุนและรองรับความต้องการนักบริหารและนักจัดการระดับ
ต้นในองค์กรของรัฐและเอกชนในภูมิภาค 

        ๔.  ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรระดับท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันออก 

        ๕.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจริยธรรม
และคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่ง
รับใช้สังคมสาธารณะ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๑๑ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า ๗๕   หน่วยกิต 

-  วิชาเอกบังคับ  ๔๘  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก  ๒๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๓ 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 



-๑๐- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม ่ 
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนวาระ 
 

๔.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม ่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ภาคปกติ ๕๐ คน ภาคพิเศษ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
               ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๓ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนวาระ 
 
  ๔.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทย
อย่างกว้างขวางในปัจจุบันและส่งผลให้ชีวิตทางการเมืองการปกครองของคนไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น
เนื่องจากต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ และตามฐานแนวคิดใหม่
ของการปฏิรูประบบราชการไทยได้รับกรอบอิทธิพลแนวคิดทางการบริหารแบบใหม่ (New Public 
Management) ท าให้จุดเน้นของการเมืองการบริหารของไทยได้เปลี่ยนจากฐานของระบบราชการมาสู่ 



-๑๑- 
 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม (Civil Society) และภาคพลเมืองอันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของ
แกนกลางทางด้านการบริหารจัดการสาธารณะอันมีผลประโยชน์สาธารณะเป็นหัวใจหลักขององค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กระแสการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง ความจ าเป็นในการแข่งขันระหว่างประเทศในกระแสการเปิดเสรี เป็นต้น ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อคนในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

       ในปัจจุบันการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้วิวัฒนาการก้าวหน้าไปมาก สาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งเกิดจากความจ าเป็นของนักบริหารงานในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการ
แสวงหาความรู้ด้านการบริหารเพื่อน าเอาไปประยุกต์ใช้ให้สามารถท างานได้ดียิ่งขึ้น การผลิตบัณฑิต
ทางการบริหารจัดการเพื่อออกไปรับใช้สังคมจึงต้องมีการวางรากฐานให้สามารถเป็นบุคลากรชั้นยอดผู้รับใช้
สังคมและมีความพร้อมต่อการต่อยอดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป มีรายละเอียดความแตกต่างระหว่าง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๔) (เอกสารแนบหมายเลข ๔) 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๙๓  หน่วยกิต 

    -  วิชาเอกบังคับ           ๔๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก            ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาโท ไม่น้อยกว่า          ๑๘  หน่วยกิต 

  (นิสิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไปเลือกเรียนวิชาโทสาขาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓ เมื่อวันที่๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๑๒- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี 
    คณะกรรมการเสนอแนะ  
    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบวุ่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องด้วย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งก็คือให้
สถานศึกษาเลิกใช้หลักสูตรระดับปริญญา (ต่อเนื่อง) หรือให้สถานศึกษาปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี และใช้ระบบการเทียบโอนผลการเรียนผู้เข้าศึกษา และ
เนื่องจากหลักสูตรได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โดยตลอดระยะเวลาการใช้หลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มีการด าเนินงานพัฒนาและปรังปรุงอยู่เสมอ ทุก ๔ ปี ซึ่งปัจจุบันได้ครบวงรอบของการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับเป็นการ
ปรับปรุงให้หลักสูตรอยู่ในรูปแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า          ๘๗  หน่วยกิต 

    -  กลุ่มวิชาชีพครู    ๒๔  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา   ๖๓  หน่วยกิต 
   -  วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ ๒๙  หน่วยกิต 
   -  วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก ๓๔  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 



-๑๓- 
 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการ 

      เสนอแนะ  
    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบวุ่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ด้วย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว 
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เฉพาะสาขา และให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ 



-๑๔- 
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔   หน่วยกิต 

-  วิชาเฉพาะด้าน  ๓๓  หน่วยกิต 
-  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๑  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะเลือก    ๖  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่ม   ๙  หน่วยกิต 
-  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามท่ี 

     คณะกรรมการเสนอแนะ  
     ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
            ทุกปีการศึกษา 
     ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
  ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

     ๑.๓  ขอปรับค าว่า "วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่ม" เป็น "วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาวิชา" 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๕- 
 
  ๔.๖  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการแรงงานของประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะสาขา จึงเห็นสมควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (๒) 

ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาบังคับ   ๒๗  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 

แผน ข 
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาบังคับ   ๒๗  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
 



-๑๖- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามท่ี 

    คณะกรรมการเสนอแนะ  
    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  (ถ้ามี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๗  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ด้วยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๐
จะครบก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรในปี ๒๕๕๕ แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานวิชาชีพทางการบัญชี 
จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (๒) 

ก.  หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน    ๓  หน่วยกติ 
ข.  หมวดวิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
ง.  หมวดวิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

แผน ข 
ก.  หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน     ๓  หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกแทนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ได้
ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 



-๑๗- 
 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามท่ี 

    คณะกรรมการเสนอแนะ  
    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๘  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงโครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต เริ่มใช้ครั้งแรกปีการศึกษา ๒๕๔๐ และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
การปรับปรุง ครั้งที่ ๓ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันได้ครบระยะเวลาหลักสูตร ๔ ปี และจาก
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชา ฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
คิดเห็นจากส่วนต่างๆ กอปรกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ภาควิชา ฯ จึงมีความประสงค์ปรับปรุงเป็นหลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้
เนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการและบรรลุตามมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขานิเทศศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ภาควิชาฯสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้น าในสาย
อาชีพ 

 
 



-๑๘- 
 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  ๙๗  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)  ๔๐  หน่วยกิต 
 -  วิชาเฉพาะกลุ่ม (ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า) ๔๒  หน่วยกิต 

-  วิชาโท (นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ 
   ที่เปิดในมหาวิทยาลัย) ไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้ง ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี 

    คณะกรรมการเสนอแนะ  
    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  หน้า ๑๓๕-๑๓๖ และหน้า ๑๓๗ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping  
 ให้ครบทุกด้าน 

    ๑.๔  รายวิชา ๒๐๑๔๕๑ การฝึกงาน ขอให้ปรับตัวเลขในวงเล็บเป็น ๑(๐-๓-๑) เนื่องจาก 
 การฝึกงานต้องใช้เวลา ในการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๙- 
 

๔.๙  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ภาควิชาภาษาไทยได้ใช้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๔ ปี พบว่าโครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชาบางวิชาไม่สอดคล้องกับ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน และไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  ประกอบกับส านักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นควรจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับประกาศของ 
สกอ. ดังกล่าว อันจะส่งผลให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  ๙๖  หน่วยกิต 
 -  วิชาเอก     ๘๑  หน่วยกิต 
     -  วิชาเอกบังคับ  ๕๕  หน่วยกิต 
     -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๖  หน่วยกิต 

-  วิชาโท (นิสิตเลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ 
           ทีเ่ปิดในมหาวิทยาลัย)  ไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทัง้นี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้ง ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 



-๒๐- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี 

    คณะกรรมการเสนอแนะ  
    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๑.๓  แผนการเรียน ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น รายวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ก าหนด  
       เป็น ๒๒๒๑๐x ภาษาอังกฤษ (๑ หรือ ๒) ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย รายวิชา 
       ภาษาอังกฤษ ขอให้ก าหนด เป็น ๒๒๒๑๐x ภาษาอังกฤษ (๒ หรือ ๓) 
๑.๔ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping หน้า ๑๓๐-๑๓๒ โดยระบุให้ครบ ๕ ด้าน 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และคณะเทคโนโลยีทางทะเลได้ท าการ
เปิดสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งเพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาก าหนด คณะเทคโนโลยีทาง
ทะเลจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ              ๙๙  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๓๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ   ๓๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๒๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



-๒๑- 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะเทคโนโลยีทางทะเลปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๑.๓  รายวิชาที่เป็นปฏิบัติการทุกรายวิชาตลอดทั้งเล่มหลักสูตร ขอให้ใส่ตัวเลข 
 ในวงเล็บตัวสุดท้าย ห้ามเป็น ๐ เช่น รายวิชา ๒๗๓๒๕๔ ปฏิบัติชีวเคมีทั่วไป 
 ให้ปรับเป็น ๑(๐-๓-๑) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๑  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๔ 
 

         คณะอัญมณีได้เสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้การจัดการเรียน



-๒๒- 
 
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบ
เครื่องประดับก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ            ๑๐๔  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๒๒  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน   ๑๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ   ๔๑  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๒๔  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะอัญมณีปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 



-๒๓- 
 

    ๑.๓  หน้า ๓๒ รายวิชา ๑๙๒๔๐๙ ศิลปะนิพนธ์ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับตัวเลข  
 ในวงเล็บ เป็น ๕(๐-๑๕-๕) 

    ๑.๔  ขอให้ปรับ Curriculum Mapping  ให้ครบทั้ง ๕ ด้าน 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๔ 
 

         คณะอัญมณีได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะอัญมณี 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ            ๑๐๔  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๓๕  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ   ๕๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๑๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๒๔- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะอัญมณีปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๔ 
 

         คณะอัญมณีได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

         ๑.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          ๒.  เพ่ือให้บัณฑิตมีศักยภาพในการแข่งขันกับการเปิดเขตการค้าเสรีในอนาคต 
          ๓.  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับก าหนด 
โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ            ๑๐๔  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน    ๓๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ   ๕๐  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ๑๘  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



-๒๕- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะอัญมณีปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้เหลือ  
 ๑๓๐-๑๓๕ หน่วยกิต  

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๕๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน     ๔๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ๖๖  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๒๖- 
 

ทั้งนีค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรอีกครั้ง 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง เนื้อหา
บางส่วนในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้



-๒๗- 
 
เรียนในสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมี ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 
และวิศวกรรมโพลิเมอร์ นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๕๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน     ๔๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ๖๖  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนีค้ณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรอีกครั้ง 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๒๘- 
 

๔.๑๖  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง เนื้อหา
บางส่วนในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้ง 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๕๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน     ๕๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ๕๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
 
 
 



-๒๙- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรอีกครั้ง 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๗  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ไดด้ าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง เนื้อหา
บางส่วนในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้ง 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน     ๔๗  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ๖๖  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-๓๐- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน     ๕๓  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ๖๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๓๑- 
 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้าม)ี 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

         ๑.  หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว 
         ๒.  เพ่ือปรับรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน 
         ๓.  เพ่ือปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 



-๓๒- 
 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก.๑ 

  วิทยานิพนธ์    ๓๙   หน่วยกิต 
 แผน ก  แบบ ก.๒ 

วิชาเอกบังคับ    ๑๘   หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๙   หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ซ้ ากับหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๓๓- 
 

๔.๒๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

         ๑.  หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว 
         ๒.  เพ่ือปรับรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน 
         ๓.  เพ่ือปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๘  หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก.๒ 

  หมวดวิชาแกน      ๖   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๒๐   หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒   หน่วยกิต 

แผน ข 
  หมวดวิชาแกน      ๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๒๘  หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ  ๒๒  หน่วยกิต 
   -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ     ๔  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 
 



-๓๔- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ี คณะกรรมการ 
      เสนอแนะ  

    ๑.๑  หมวด ๗ ข้อ ๗ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ขอให้ปรับให้ครบ ๑๐ ข้อ  
           ทุกปีการศึกษา 
    ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ท่าน ขอให้ระบุว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
 ผู้เชี่ยวชาญในสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ซ้ ากับหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๒๑  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
         สถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

           คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา จ านวน ๑ ประกาศ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนวาระ 
 

๔.๒๒  วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

         ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๓๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ http://cid.buu.ac.th  
 
 
 

http://cid.buu.ac.th/


-๓๕- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
 

         ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร 
ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 
 

                                    
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)             (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ) 

             นักวิชาการศึกษา        นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                 ผู้บันทึกการประชุม 
 

              
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

          หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

           ผู้บันทึกการประชุม    
 

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

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


