
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่2/2554 
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผู้เข้าประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 2.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 4.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
5.  ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
6.  ผศ.ดร. ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   7.  ผศ.ดร.รัชณีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
8.  พญ.รมร   แย้มประทุม   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
9.  อาจารย์วิศิษฎ์ ตันหยง     กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
10. อาจารย์ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 11. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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13. อาจารย์สราวุธ ลักษณะโต   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
14. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   15. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
16. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
18. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  20. อาจารย์เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  21. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

25. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

26. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

27. ดร.บรรพต  วิรุณราช    กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการพาณิชยศาสตร์ 

28. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
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29. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

30. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 31. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 32. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
  1.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

2.  อาจารย์จักรี  ไชยพินิจ   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
3.  อาจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
4.  ดร.ศักดิ์ชาย  เศรษฐอนุวัช  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

  5.  นายนพดล  ใจเจริญ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1  เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุม  
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.2  จ านวนนิสิตที่มารายงานตัว ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

         ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้รับรายงานตัวนิสิตประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
และโครงการอ่ืน ๆ ที่คณะด าเนินการรับสมัครเองไปแล้วนั้น งานทะเบียนและสถิตินิสิต ขอรายงานจ านวน
นิสิต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้มีการรับสมัครคัดเลือกครั้งที่ 3 โดยมอบให้ 

กองบริการการศึกษาด าเนินการ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2554  
        วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4 ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

        1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารในลักษณะทั่วไปที่มี
ร่วมกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

        2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารในองค์กรของรัฐและ
เอกชนอันน าไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของระบบและการประสานงานในการด าเนินงานของแต่ละองค์กร 
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        3.  ผลิตบัณฑิตสนับสนุนและรองรับความต้องการนักบริหารและนักจัดการระดับ
ต้นในองค์กรของรัฐและเอกชนในภูมิภาค 

        4.  ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรระดับท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันออก 

        5.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจริยธรรม
และคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่ง
รับใช้สังคมสาธารณะ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า 90   หน่วยกิต 

-  วิชาเอกบังคับ  48  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก  42  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  
พ.ศ 2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่  
       พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
      คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ 
      1.1  หนา้ 10 ขอให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ 

ของรายวิชา 751118 ศิลปะกับชีวิต ค าว่า “Life” 
และรายวิชา 751138 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน ค าว่า “Daily” 
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      1.2  หน้า 14 ขอให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 756329 การบริหารส านักงาน 
   และการพัสดุ เป็น “Office Management and Procurement” 
      1.3  หน้า 14 รายวิชา 756353 เทคนิคและการจัดการสมัยใหม่ ขอให้ปรับชื่อวิชา 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน   
      1.4  หน้า 15 ขอให้ตัดข้อความ “ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 

ให้นิสิตลงเรียนวิชา ในหมวดวชิาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ จ านวน 2 รายวิชา” 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
3.2  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

       คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ภาคปกติ 50 คน ภาคพิเศษ 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน พ.ศ 2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  3.3  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตร 

      ระดับปริญญาโท แผน ข 
 

        เนื่องจากรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เป็นรายวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ดังนั้น อาจารย์ที่สอนหรือรับผิดชอบรายวิชาการค้นคว้าอิสระ จึงต้องมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9.1.4 ดังนี้ 
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        เกณฑ์คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
        1. ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยบูรพา 
        2. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
        3. มีประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
        4. มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
        เกณฑ์ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
        1. ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยบูรพา 
        2. ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สอนหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
        3. มีประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
        4. มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ 

 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
     (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

     วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมือกันเพ่ือจัดท าหลักสูตรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นเตรียม
ความพร้อมในฐานะนักออกแบบเพื่อ 
       1. ให้ความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะในการฝึกฝนกระบวนการคิดและตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสาขานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
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     2. ให้บริการด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และให้เกิด 
การร่วมมือระหว่างองค์กรและบัณฑิต เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในสาขานิเทศศิลป์และการออกแบบ 

     3. ให้ความเชี่ยวชาญและทักษะทางนิเทศศิลป์และการออกแบบที่มีมาตรฐานระดับสากล 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 

 -   กลุ่มวิชาภาษา    12 
 -   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 
 -   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 
 -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 
 -   กลุ่มวิชาบูรณาการ     3 
 -   กลุ่มวิชาสุขภาพ     3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน      90  หน่วยกิต 
 -  วิชาแกน      30 
 -  วิชาเอกบังคับ      48 
 -  วิชาเอกเลือก      12 

วิชาโท  2 กลุ่ม  คือ 
 (1) วิชาโทการจัดการศิลปะและการออกแบบ (Arts and Design Management)   

(2) วิชาโทการออกแบบสิ่งทอ (Textile Design)   
หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้น าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเชิงวิชาการ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
1. ดร.กมล  จิราพงษ์  คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  

พ.ศ. 2553 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้วิทยาลัยนานาชาติปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
       1.1  หน้า 1 ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ค าว่า Applide แก้เป็น 

“Applied” 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.2  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
      นิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

       วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิต 
ทีจ่ะรับเข้าศึกษา 30 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553   
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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  4.3  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่  
        พ.ศ. 2554 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
        จังหวัดชลบุรี 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค ์คือ 
        เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 
        1.  จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการสุขภาพ
ชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 
        2.  ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ปุวย ฟื้นฟูสภาพของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 
        3.  บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
        4.  มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ  
        5.  มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้ 
        6.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
        7.  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาพัฒนางานสาธารณสุข 
        8.  สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
        9.  ใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว้า 103   หน่วยกิต 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  48  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาชีพ    55  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี          6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
       สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้สถาบันสมทบฯ ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  

     1.1  ขอให้ปรับอาจารย์ล าดับที่ 1-3 ขอให้ใส่รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 
 กับหลักสูตร 

2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.4  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สถาบันสมทบ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554   
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 

2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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  4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

      1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

      2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการขั้นสูง เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล 
เครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

      3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

      4.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้และทักษะการวิจัยไปวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 
- วิทยานิพนธ์    36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
- วิชาแกน      6  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะ      6  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก    12  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 



-13- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาการสารสนเทศปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
    เสนอแนะ 
    1.1  หน้า 1 ขอให้ตัดค าว่า "หลักสูตร 2 ปี" ออก 
    1.2  ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.6  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
      วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

       คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ  
20 คน ภาคพิเศษ 20 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 
11 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.7  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่  

      พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

       1.  ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ 
       2. ผลิตครูนักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
       3.  ผลิตครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์หรือ

พัฒนาวิธีสอนใหม่ๆโดยกระบวนการวิจัย 
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       4.  ผลิตครูที่มีความรู้ในวิชาชีพ  มีความรู้เรื่องจิตวิทยา มีศิลปะในการสอน/การ
ถ่ายทอดความรู้  และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

       5.  ผลิตครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
       6.  ผลิตครูที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ 
       7.  ผลิตครูที่มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา     8  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ  11  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
    เสนอแนะ 
    1.1  หน้า 9 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ขอให้ตัดเวลาออก 
    1.2  หน้า 11-12 รายวิชา 410512 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ค าว่า Mathematical ให้ตัว “al” ออก 
    1.3  รายวิชาปฏิบัติการ หน้า 13 รายวิชา 400681 ปฏิบัติการสอน 1 และรายวิชา 
 400682 ปฏิบัติการสอน 2 ขอให้ปรับตัวเลขในวงเล็บตัวสุดท้าย ให้เป็นเลข 6  
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      1.4  แผนการศึกษา ขอให้เรียงรหัสตัวเลขที่น้อยขึ้นก่อน และใส่แผนการเรียน 

ภาคฤดูร้อนก่อน 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.8  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

      คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก
2 25 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  
18 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
      1.1  หน้า 1 ขอให้เลือกแผนการเรียน เฉพาะภาคปกติ 

2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.9  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  

      พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
         1.  เป็นนักการศึกษาด้านการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ในศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.  เป็นผู้น าทางด้านความคิดและการปฏิบัติ สามารถชี้น าแนวทางและแนวโน้ม
ของศาสตร์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
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         3. เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
ส าหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา     8  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ  11  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลกัสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
       พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับตัวเลข 3 ตัวหลังของวิทยานิพนธ์ เป็น 699 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.10  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา  

        การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
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โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
30 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  
18 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1  หน้า 1 ขอให้เลือกแผนการเรียน เฉพาะภาคปกติ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.11  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

        1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศในระดับสูง ทั้งในส่วนของนโยบาย การวางแผนและการปฏิบัติการ เพื่อรักษาการแข่งขัน 
ที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  

        2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการ
สร้างและพัฒนามาตรฐานของบุคคลากรและองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

        3.เพ่ือให้มหาบัณฑิตหลอมรวมประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและต่อยอดความรู้ 
ในด้านของการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการน าไปสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเฉพาะทั้ง ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการแสดง และธุรกิจการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอื่นๆ รวมไปถึงอาชีพรับราชการ นักวิชาการ หรือผู้บริหารองค์กรภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้อง 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
- หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ   33  หน่วยกิต 
- หมวดวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
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 แผน ข 

- หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ   33  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก      6  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์    6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามที่ 

      คณะกรรมการเสนอแนะ 
      1.1  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

    1.2  ขอให้เพ่ิมชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มาจากมหาวิทยาลัยมองค์เปริเย่  
    1.3  ขอให้พิจารณาทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ 2 วุฒิการศึกษา 

ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตร 
    1.4  ขอให้ปรับเลขรหัส 662672 ที่ซ้ าระหว่าง รายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ 

การวิเคราะห ์กับ รายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวอาเซียน 
      1.5  ขอให้เรียงรหัสรายวิชาจากน้อยไปมาก 

2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-19- 
 

4.12  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
        การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2  5  คน  แผน ข  25  คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  
25 มกราคม พ.ศ. 2554ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.13  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองในระดับสูง 
          2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยทางรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาการเมือง
การปกครองของประเทศในทุกระดับต่อไป 
          3.  เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถศึกษาได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมหาบัณฑิต
แต่ละท่านที่ต้องการประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
  - วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    3  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป     12  หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับเฉพาะสาขา      9  หน่วยกิต 
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 



-20- 
 
 แผน ข 

- วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    3  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับท่ัวไป     12  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับเฉพาะสาขา    12  หน่วยกิต 
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
- การศึกษาอิสระ       6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
    คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1  หน้า 1 ข้อ 5 ขอให้ปรับข้อความในหัวข้อ “การรับเข้าศึกษา” 
    1.2  หน้า 3 ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน ขอให้ตัดค าว่า "จังหวัดชลบุรี" ออก 
    1.3  หน้า 5 ขอให้ปรับผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ย เป็นระดับ 3.5 
    1.4  รายวิชา 671544 การเมอืงในกลุ่มประเทศอาเซียน ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.14  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2  40  คน  แผน ข 120 คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  
18 มกราคม พ.ศ. 2554ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
    คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับการรับนิสิตเป็นภาคปกติ และแบ่งเป็น เช่น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.15  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้พัฒนาหลักสูตร
โดยการเพ่ิมจ านวนกลุ่มวิชาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิม 5 สาขาวิชา เป็น 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
          1. กลุ่มวิชาการจัดการ 
          2. กลุ่มวิชาการตลาด 
          3. กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          4. กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
          5. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
          6. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
          7. กลุ่มวิชาการเงิน 
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         ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้มีการเรียนการสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาอีก 1 สาขาวิชาในปีการศึกษา 2550 คือ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ต่อมาได้มีการปรับปรุงเล็กน้อยเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันรวมระยะเวลา 7 ปี  
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิก าหนด 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษา   12 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 
  -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 
  -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 
  -  กลุ่มวิชาบูรณาการ     3 
  -  กลุ่มวิชาสุขภาพ     3 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     90  หน่วยกิต 
  - วิชาแกน    30 
  - วิชาเอกบังคับ    48 
  - วิชาเอกเลือก    12 
 หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  
21 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้วิทยาลัยนานาชาติปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
       1.1  ขอให้เพ่ิมตารางดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.16  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 

        วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้พัฒนา
หลักสูตรโดยการเพ่ิมจ านวนสาขาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิม 1 สาขาวิชา เป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

         1. กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
         2. กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 

          ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันรวมระยะเวลา 7 ปี ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิก าหนด 

โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
 -   กลุ่มวิชาภาษา    12 
 -   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3  
 -   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 
 -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 
 -   กลุ่มวิชาบูรณาการ     3 
 -   กลุ่มวิชาสุขภาพ     3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     90  หน่วยกิต 
 -  วิชาแกน    30 
 -  วิชาเอกบังคับ    48 
 -  วิชาเอกเลือก    12 
หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่  
1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.17  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิก
อาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้อง
กับความเจริญทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ              99  หน่วยกิต 

    -  วิชาแกน                  6  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน               15  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์              12  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก                48  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก                18  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี              6  หน่วยกิต 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.18  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ. 2554 
 

         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

         1.  หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นระยะเวลา 5 
ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ยิ่งกว่านั้นก็เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ี
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด 

         2.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

         3.  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรมวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า 99   หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 44  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ   37  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก   18  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.19  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้มี
การเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 5 ปี อกีท้ังบริบททางด้านสังคม สถานการณ์
ด้านสุขภาพมีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทางภาควิชาได้เล็งเห็นความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว้า 104  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   51  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ    53  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี        6   หน่วยกิต 
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(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
    เสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.20  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. 2554 
 

          คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

        1.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องและทันสมัตรกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

        2.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว้า 90   หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกน    18  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   48  หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   24  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี        6   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.21  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

        1.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

        2.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) 
 -  วิชาแกน    15  หน่วยกิต 
 -  วิชาเฉพาะ      3  หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกเลือก      6  หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
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แผน ข 
- วิชาแกน    15  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะ      3  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก    12  หน่วยกิต 
- งานนิพนธ์      6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาการสารสนเทศปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.22  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. 2554 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละ
สาขา/สาขาวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ซึ่งใช้ด าเนินการสอนมาตั้งแต่  
พ.ศ. 2548 ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) 
 -  หมวดวิชาบังคับ   14  หน่วยกิต 
 -  หมวดวิชาเลือก    12  หน่วยกิต 
 -  วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
แผน ข 

  -  หมวดวิชาบังคับ   14  หน่วยกิต 
  -  หมวดวิชาเลือก    18  หน่วยกิต 
  -  งานนิพนธ์      6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.23  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับ
คุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรองรับ
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 



-31- 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) ซึ่งใช้
ด าเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  
และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจึงได้ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรโดยปรับรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและหมวดวิชาบังคับ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) 

 - หมวดวิชาแกน       6  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะสาขา    20  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      14   หน่วยกิต 
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

  - หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
แผน ข 

- หมวดวิชาแกน       6  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเฉพาะสาขา    26  หน่วยกิต 

1.  วิชาบังคับ   20   หน่วยกิต 
2.  วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

  - หมวดการค้นคว้าวิจัยอิสระ     4  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.24  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละ
สาขา/สาขาวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ซึ่งใช้ด าเนินการสอนมาตั้งแต่  
พ.ศ. 2548 ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

หลักสูตรแบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

- ท าดุษฎีนิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

- ท าดุษฎีนิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
- เรียนรายวิชา    ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ  3  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.2 (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

- ท าดุษฎีนิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
- เรียนรายวิชา    ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาพ้ืนฐาน  12  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ    3  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

  
4.25  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากช่วงเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ก่อน (พ.ศ. 2545) และวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความก้าวหน้าไปมาก ดังนั้น หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับเพ่ิมความยืดหยุ่น
ของหลักสูตรให้รองรับความสนใจที่หลากหลายของนิสิตและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือให้ก้าวทันกับวิทยาการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
การเพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการวิจัยในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
ยังปรับรูปแบบตามมาตรฐานตามท่ี สกอ ก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (1) 

 - วิชาบังคับ       2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
  - วิทยานิพนธ์     36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก (2) 
 - วิชาบังคับ     11  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก     13  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2553 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับ curriculum Mapping ให้ครบ 5 ด้าน 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.26  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากช่วงเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งก่อน  
พ.ศ.2545 และวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความก้าวหน้าไปมาก ดังนั้น หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 จึงได้ปรับเพ่ิมความยืดหยุ่นของหลักสูตร
ให้รองรับความสนใจที่หลากหลายของนิสิตและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือให้ก้าวทันกับวิทยาการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิม
รายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การวิจัยในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ยังปรับ
รูปแบบตามมาตรฐานตามที่ สกอ ก าหนด 
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หลักสูตรแบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      4  หน่วยกิต 
- ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1.2 (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      6  หน่วยกิต 
- ดุษฎีนิพนธ์    72  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2553 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
    เสนอแนะ 

       1.1 ขอให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.27  หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2541 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 12 ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการ
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ ก าหนด 



-36- 
 
และสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของผู้เรียนซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
  -  วิชาโทบังคับ    12  หน่วยกิต 
  -  วิชาโทเลือก      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 
2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
       1.1  ขอให้ปรับแก้ เรียงวุฒิอาจารย์ จากวุฒิสูงสุด ไปหาวุฒิต่ าสุด 
      1.2  รายวิชา 430325 การบริหารงานกิจการนักเรียน ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   เป็น “Student Affairs Administration” 

2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.28  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

        1.  ผลจากการใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. 2549 พบว่ามีรายวิชาบางส่วน 
ยังไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน  

        2.  มีแนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐมีนโยบายให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาตามแนวทางการสร้างสรรค์ความรู้โดยผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
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ศึกษาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเพ่ิมสาระรายวิชาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน  

        3.  พัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ของมหาวิทยาลัย
บูรพาได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ท าให้ทุก
หลักสูตรจ าเป็นต้องน าโครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปมาใช้ทดแทนโครงสร้างเดิม โดยเชือ่มั่นว่าจะช่วยท าให้
การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพดีมากข้ึน  

        4.  การศึกษาในวิชาศึกษาศาสตร์เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูก่อน
ประจ าการส าหรับสถานศึกษาปฐมวัยหรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
มีความเป็นผู้น าและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  171  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า 135  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก  82  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.29  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มกีารปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 
2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
1. วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 176  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว้า 140  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  87  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
2. วิชาเอกการสอนฟิสิกส์   ไม่น้อยกว่า 175  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว้า 139  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  86  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
3. วิชาเอกการสอนเคมี    ไม่น้อยกว่า 171  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว้า 135  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  82  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
4. วิชาเอกการสอนชีววิทยา   ไม่น้อยกว่า 171  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว้า 135  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  82  หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.30  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และ
ครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพ่ือให้มี
ความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  175  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า 139  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  86  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.31  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนศิลปะ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดท าหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. 2549 
และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม
เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  175  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า 139  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  86  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.32  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการปรับปรุง
เมือ่ พ.ศ. 2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร โดยปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และวิชาเอกให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานวิชาชีพ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  173  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว้า 137  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  84  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.33  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี จึงเสนอการปรับปรุง หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ได้อย่างเหมาะสม ให้ความส าคัญกับกระบวนการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรได้ศึกษา
หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อมูลจากหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) 

- วิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย    6  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ    22  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.34  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และยังไม่มีการปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา     8  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกิต 
   -  วิชาเอกบังคับ     9  หน่วยกิต 
   -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.35  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรเปิด
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 และได้ปรับหลักสูตรมาหลายครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 2536 พ.ศ.2541 พ.ศ.2542 
และ พ.ศ.2551 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 32 ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการ
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ ก าหนด
และสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้เรียนซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา    8  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเอก    18  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
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แผน ข 
- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา    8  หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเอก    27  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์      3  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 
2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.36  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2539 และได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2549 ซึ่งใช้มาเปน็ระยะเวลา 14 ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ ก าหนด และสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ความต้องการของผู้เรียนซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร 
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หลักสูตรแบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

- ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ    12  หน่วยกิต 
- ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 
2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.37  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
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จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ ก าหนด และสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ความต้องการของผู้เรียนซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
- ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ    12  หน่วยกิต 
- ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ 2553 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.38  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากหลักสูตรฉบับ
ปัจจุบันได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว สมควรต้องปรับปรุง ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หลักสูตรแบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาแกน    12  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
- หมวดดุษฎีนิพนธ์   36  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.39  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
        ฉบับปี พ.ศ. 2548 

 

         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2548 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไขคือ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดท าข้อมูลของหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
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เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา  จ านวน 1 วิชา 

1. เดิม 273122  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2(2-0-4) 
 Mathematics in  Everyday Life 

 แก้ไขเป็น 273122  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2(2-0-4)                                                       
 General Mathematics 

 

เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาและรหัสวิชา  จ านวน 1 วิชา 
1. เดิม 276341  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 Logistic and Supply Chain Management 
 แก้ไขเป็น 276331  การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 Logistic Management 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน 16 วิชา 
1. เดิม 275121  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 2(2-0-4) 

 General Knowledge on Business 
 แก้ไขเป็น 278101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 2(2-0-4) 

 General Knowledge on Business 
2. เดิม 275223  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Law 
 แก้ไขเป็น 278211  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Law  
3. เดิม 275242  การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Financial Accounting 
 แก้ไขเป็น 275112  การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Financial Accounting 
4. 

 
เดิม 275271  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Economics 
 แก้ไขเป็น 279219  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Economics 
5. เดิม 275316  การบริหารคุณภาพ 2(2-0-4) 

 Quality Management 
 แก้ไขเป็น 278329  การบริหารคุณภาพ 2(2-0-4) 

 Quality Management 
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6. เดิม 276211  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

 แก้ไขเป็น 276201  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

7. เดิม 277211  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 

 แก้ไขเป็น 277111  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  

8. เดิม 278211  หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of  Management   

 แก้ไขเป็น 278121  หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of  Management   

9. เดิม 275224  การภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation 

 แก้ไขเป็น 278231  การภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation 

10. เดิม 275243  การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Accounting for Decision Making 

 แก้ไขเป็น 275332  การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Accounting for Decision Making 

11. เดิม 278381  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprise Management 

 แก้ไขเป็น 278422  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprise Management 

12. 
 

เดิม 276212  การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Management  

 แก้ไขเป็น 276301  การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Management 

13. เดิม 276211  พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behavior 

 แก้ไขเป็น 276311  พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behavior  
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14. เดิม 276331  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
 Product and Price Management 

 แก้ไขเป็น 276321  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 
 Product and Price Management  

15. เดิม 276353  การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
 Sales Management 

 แก้ไขเป็น 276342  การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
 Sales Management 

16. เดิม 276482  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Electronic Marketing 

 แก้ไขเป็น 276433  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Electronic Marketing 

 

เปลี่ยนรหัสวิชาและหน่วยกิต จ านวน 3 วิชา 
1. เดิม 275251  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Finance 
 แก้ไขเป็น 274212  การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Finance 
2. เดิม 278232  การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operation Management 
 แก้ไขเป็น 278222  การจัดการการด าเนินงาน 3(2-2-5) 

 Operation Management 
3. เดิม 276471  การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6) 

 Marketing Research and Marketing Information System 
 แก้ไขเป็น 276351  การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Marketing Research and Marketing Information System 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2548 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.40  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 จ านวน 10 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 
11 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.41  ขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 

          คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอเรื่อง ขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ การปิดหลักสูตรดังกล่าวจะมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ไม่มีนิสิตคงเหลือในหลักสูตร ฯ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้ถอนวาระ 
 

4.42  การขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเรื่องการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย
บูรพา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง ในการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับที่ไปตรวจสถาบันสมทบ 
    วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 

  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  5.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2554 
 

        ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

                                           
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)             (นางสาวฐิติพร  จิตตวฒันะ) 

             นักวิชาการศึกษา        นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                 ผู้บันทึกการประชุม 

           
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน    

           ผู้บันทึกการประชุม    
 

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

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา              ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


