
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่3/2554 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้เข้าประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 2.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 4.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
5.  อาจารย์เสาวนีย์  ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
6.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
7.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

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

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
9.  พญ.รมร   แย้มประทุม   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
10. อาจารย์วิศิษฎ์ ตันหยง     กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
11. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

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

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   15. ดร.พอจิต   นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
18. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  20. อาจารย์สมาน  สรรพศรี    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  21. ผศ.ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

24. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

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

26. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการพาณิชยศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

28. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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29. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 30. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 31. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
  1.  คณบดีคณะโลจิสติกส ์
  2.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

2.  ดร.นคร  ละลอกน้ า  คณะศึกษาศาสตร์ 
3.  นายเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุม  
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 การปรับลดจ านวนครั้งการสอบ GAT/PAT 
 

       ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายจาก 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการด าเนินการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัด 
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพ่ือน าคะแนนไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง โดยได้ก าหนดจัดการทดสอบจ านวน 3 ครั้งต่อปี คือ เดือนมีนาคม 
เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม นั้น 
       เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดจ านวนครั้งการสอบ GAT/PAT ลง จากทีเ่คยจัดสอบ 
3 ครั้งต่อปี ให้เหลือเพียงปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยตัดการสอบในเดือนกรกฎาคมออกไป ดังนั้น  
ในปีการศึกษา 2555 สทศ. จะไม่มีการจัดการทดสอบ GAT/PAT ในเดือนกรกฎาคม 2554  
และจะเหลือการสอบเพียงเดือนตุลาคม 2554 (ถือเป็นการทดสอบครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555) 
และเดือนมีนาคม 2555 (ถือเป็นการทดสอบครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2555) เท่านั้น ส าหรับปฏิทิน 
การด าเนินงานและก าหนดการจัดการทดสอบจะน าเสนอในการประชุมศูนย์สอบครั้งต่อไป (รายละเอียด 
ดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 

       ตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดเสวนาเรื่อง “การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง: ใครได้ ใครเสีย?” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมได้กล่าวถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมาตรฐานและเงื่อนไขในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันศึกษาของรัฐ  
พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.2551 โดยที่จัดการศึกษา”นอกที่ตั้ง” หมายความถึงการจัดการศึกษาท่ีจัดในสถานที่จัดการศึกษา 
อ่ืนใดของสถาบันอุดมศึกษานั้นที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ซึ่งย่อมหมายความว่าการจัด
การศึกษาท่ีมิได้จัดในสถาบันหลัก (Main Campus) ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสถานที่ท่ีใช้ในการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งจะต้องเป็นสถานที่อ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ครอบครองหรือเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์อยู่อีกด้วย ภายใต้สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือ “เหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ 
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ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน” และเป็นอ านาจของสถาบันอุดมศึกษาที่จะให้ความเห็นชอบภายใต้ 
“มาตรฐาน” ที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจะต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ได้มีการ
เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้วเท่านั้น 
 2. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น สถาบันอุดมศึกษาที่จัดมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. จะต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตลอดจนจะต้องมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
 4. สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งจะต้องจัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอ
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง 
 5. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพการจัดบริการ
สวัสดิการนักศึกษา และการบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งด้วย 
 6. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การจัดการศึกษา มีความปลอดภัย
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
 7. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดด้วย 
 ทั้งนี้ สกอ ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมสถาบันต่างๆที่มีหน่วยสอนนอกที่ตั้ง ตั้งแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.4 ระเบียบการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ  
การเปิดหลักสูตรใหม่ หากคณะ/วิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรใหม่ ขอให้ด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปพร้อมกัน เพ่ือน าเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-6- 
 
  1.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล  

     ตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.รัชณีภรณ์  ทรัพย์กรานนท์) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับเรื่องทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลจะมาตรวจประเมิน 
คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องที่คณะ ฯ จะต้องปรับคือภาระงานสอนของอาจารย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สภาการพยาบาลก าหนด 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2554  
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
  
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
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     เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านปรัชญาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้มีความเข้าใจปรัชญาทั้งในด้านเนื้อหา และความสามารถ 

ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวันและในการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 

ลึกซึ้งและรอบคอบจนสามารถมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     3. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีแนวคิดท่ีกว้างไกล 
     4. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยในด้านปรัชญาและสาขาที่

เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา    ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก       12 หน่วยกิต 
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
แผน ข 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา    ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก      12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

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

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.2 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวนนิสิตทีจ่ะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2  
จ านวน 10 คน  แผน ข จ านวน 20 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและการพัฒนา 
       ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
       เพ่ือผลิตนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม  
และเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบบ  แผน ก  แบบ ก 2 
       1. การวิจัยด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การจัดการงานด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       3. การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบบ  แผน  ข  
       1. การค้นคว้าและการน าหลักการทฤษฎีและผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน 
ด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรม  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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       2. การจัดการงานด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       3. การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  เพ่ือการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
  วิชาพ้ืนฐาน      6  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    16  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก      4  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  วิชาพ้ืนฐาน      6  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    25  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก      4  หน่วยกิต 
  การศึกษาอิสระ      3  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและ 
       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการ 
     เสนอแนะ 

   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
   1.2 ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่มี 2 หน่วยกิต 
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   1.3 ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรบและการพัฒนา 
        ทรัพยากรมนุษย์ ค าว่า "และ" ขอให้ปรับเป็น "เพ่ือ" หากจะใช้ค าว่า และ ต้องปรับ 
        หลักสูตรให้มีสาระครอบคลุมทั้ง 2 สาขาวิชา 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
4.4 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 25 คน  แผน ข จ านวน 25 คน  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่  
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรเดิมใช้มา
ครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุงตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทางสาขาวิชา
จึงด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
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และเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของดุษฎีนิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ และสถานการณ์ปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 
  หมวดวิชาบังคับ 
   -  วิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 
  หมวดวิชาบังคับ 
   -  วิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ     6  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      6  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกท้ังเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ สร้างองค์ความรู้และการด ารงอยู่ในสังคมอย่างผู้มีความรู้ความสามารถอันควร ภาควิชาภาษา
ตะวันตกจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของภาควิชาฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
โดยรวม และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  2  รายวิชา   ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  2  รายวิชา   ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  

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

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 



-13- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
      คณะกรรมการเสนอแนะ 

    1.1 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
    และรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ภาควิชา
ภาษาไทยได้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่าโครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชาบางวิชา 
ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน และไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ประกอบกับ
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคม ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับประกาศของ สกอ. ดังกล่าว อันจะส่งผลให้ภาควิชาสามารถผลิตมหาบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 



-14- 
 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
   คณะกรรมการเสนอแนะดังนี้ 
   1.1 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
        และรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 

       1.2 ขอให้ปรับ Mapping ในแต่ละข้อของแต่ละด้าน ให้ครบ 5 ด้าน 
 2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรเดิม 
ใช้มาครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุงตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาง
สาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ และเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ และสถานการณ์
ปัจจุบันยิ่งขึ้น 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาแกน       6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ       9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก       9  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์      12  หน่วยกิต 
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แผน ข 
หมวดวิชาแกน       6  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ       9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก       9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาฯ มีความประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว  เพ่ือให้เนื้อหาทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ และสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ภาควิชาฯสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและเป็นผู้น าในสายอาชีพ 
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 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  2  รายวิชา   ไม่นับหน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
หมวดวิชางานค้นคว้าอิสระ   12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  2  รายวิชา   ไม่นับหน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
   คณะกรรมการเสนอแนะดังนี้ 
   1.1 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
        และรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 



-17- 
 
  4.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการด ารงอยู่ 
ในสังคมอย่างผู้มีความรู้ความสามารถอันควร ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของภาควิชาฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยรวม และตอบสนองต่อ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     84  หน่วยกิต 

  วิชาแกน    27  หนวยกิต 
  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  57  หนวยกิต 
  วิชาโท ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต  
                    (นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ ที่เปิดในมหาวิทยาลัย)   
 หมวดวิชาเลือกเสรี                       6  หนวยกิต  
  

 โครงสร้างวิชาโท ภาษาอังกฤษ (Minor in English) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  วิชาโทบังคับ     12  หน่วยกิต 
  โทเลือก        6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 

 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและเพ่ือพัฒนาสังคมต่อไป 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ      102  หน่วยกิต 

วิชาเอกไม่น้อยกว่า   87  หน่วยกิต   
  วิชาโท ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

(นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร เลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ ที่เปิดในมหาวิทยาลัย) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
    

โครงสร้างวิชาโท (Minor in French for communication)  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 -   วิชาโทบังคับ     12  หน่วยกิต 

  -   วิชาโทเลือก       6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

        1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการทั้งของสังคมของประเทศชาติ และนานาชาติ 

        2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีบูรณาการ ระหว่างสาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
มากขึ้นตามปรัชญาของหลักสูตร 

        3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษามากขึ้น มีโอกาสในการเลือก 
รูปแบบการศึกษาเลือกช่องทางการส าเร็จการศึกษา และสามารถเลือกศึกษารายวิชาได้ตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนได้มากข้ึน 

        4. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ ระหว่างวิชาบางวิชา 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 
รายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต) 

- สัมมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1 
- สัมมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2 
- สัมมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3 

ดุษฎีนิพนธ์     48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 

รายวิชาที่เรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
- รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
- รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
- รายวิชาเลือก (ไม่นบัหน่วยกิต) 

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต I (ไม่นับหน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต    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 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล 
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
วิชาบังคับ     24  หน่วยกิต 
วิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     12  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 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.14 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ครบก าหนดที่ต้อง
ปรับปรุงตามรอบทุก 5 ปี และต้องการปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
  วิชาพ้ืนฐาน      8  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    12  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก      4  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  วิชาพ้ืนฐาน      8  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    18  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก      4  หน่วยกิต 
  การศึกษาอิสระ      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



-22- 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
   1.2 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
        และรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.15 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 
และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม
เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     102  หน่วยกิต 
  วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต 
  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 78  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต   
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(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
   1.2 ขอให้ระบุจ านวนปีที่ศึกษาของหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี)  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.16 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวิชาการ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต โดยการ
เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ การวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 
การใช้และสร้างสื่อและนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ เช่น GSP รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัย 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     136  หน่วยกิต 
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  วิชาชีพครู    53  หน่วยกิต 
  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  83  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 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
   1.2 หน้า 129 ขอให้เพ่ิม Learning Outcome ให้ครบ 5 ด้าน  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.17 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา
การสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการ
ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ.2553คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     137  หน่วยกิต 
  วิชาชีพครู    53  หน่วยกิต 
  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 
   วิชาเอกการสอนภาษาจีน 
     - วิชาเอกบังคับ      69  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
   วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น 
     - วิชาเอกบังคับ      69  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
   วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 
     - วิชาเอกบังคับ      66  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 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.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
   1.2 ขอให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 309101 นิเวศวิทยาทางทะเลและ 
        การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น Marine Ecology and Ecotourism 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.18 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการปรับปรุงเมื่อ  
พ.ศ.2549  และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ.2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ  และสอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     135  หน่วยกิต 
  วิชาชีพครู    53  หน่วยกิต 
  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  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 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.19 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา
การสอนนาฎยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต วิชาเอกดุริยางคศึกษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     137  หน่วยกิต 
  วิชาชีพครู    53  หน่วยกิต 
  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  84  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 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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  4.20 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทันตสาธารณสุข  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชา
ทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งใช้มา
เป็นระยะเวลา 2 ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     102  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข 43  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาชีพ     59  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 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
          สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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  4.21 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทันตสาธารณสุข  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชา
ทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนาตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
ทั้งการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน
ของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีคุณภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคมช่วยเพิ่มความ
เข้มแข็งและช่วยพัฒนาสุขภาพของคนในประเทศ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     102  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข 43  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาชีพ     59  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 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
          สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.22 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. 2548  
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสามารถผลิตมหาบัณฑิตของสาขา ฯ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง
ดีเยี่ยม และสอดคล้องกับภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยบูรพาจที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นสูงในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และชุมชนไทยในปัจจุบัน ภาควิชารัฐศาสตร์จึงได้
ท าการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของประเทศที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาแกน       9  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   12  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  หมวดวิชาแกน       9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   12  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก     12   หน่วยกิต 
  หมวดงานนิพนธ์       6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 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.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
   คณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้เพ่ิมหมวดแทนวิทยานิพนธ์และขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 
         การค้นคว้าอิสระและรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 
   1.2 ขอให้ปรับชื่อปริญญาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
          เรื่อง เกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.23 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2549 เปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปี 2550 โดยนิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพอยู่ในขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม ท าให้การผลิตมหาบัณฑิตของสาขา ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง 
ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ได้เสนอแนะข้อคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับความส าคัญขององค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ปรัชญา
ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนในการเมือง ว่าเป็นความรู้พื้นฐานของมหาบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตซึ่งไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์กับความยุติธรรมมาก่อน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้
มหาบัณฑิตที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยผลิตออกไปรับใช้สังคมนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้ครบถ้วน
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ทางหลักสูตรได้วางเอาไว้ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต    6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน       9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

 แผน ข 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต    6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน       9  หน่วยกิต 
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หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 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.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
    คณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้เพ่ิมหมวดแทนวิทยานิพนธ์และขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 
         การค้นคว้าอิสระและรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 
   1.2 ขอให้ปรับชื่อปริญญาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
        เรื่อง เกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.24 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตรคือ ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และการเมืองตามกรอบรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2550 บริบททางเศรษฐกิจการเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้กลายเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดรูปแบบ 
การปกครองของไทย ดังนั้น การปกครองจึงได้ขยายแนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Governance) ซ่ึง 
หมายความว่าต้องพิจารณาการปกครองทั้งในภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ดังจะเห็นได้จาก 
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ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
          อย่างไรก็ดี หลักสูตรการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยยังคงอยู่ภายใต้ฐานคิด
แบบแยกส่วนระหว่างสาขาวิชา โดยเฉพาะการแบ่งแยกระหว่าง สาขาเศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์ ดังนั้น 
องค์ความรู้ของแต่ละสาขาจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียน 
การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมในปัจจุบันต้องมีลักษณะของสหวิทยาการที่เชื่อมโยงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมืองและชุมชนในการสร้างความรู้ทางด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

        มหาวิทยาลัยบูรพาถือว่าเป็นภารกิจส าคัญที่จะจัดการศึกษาขั้นสูงในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและชุมชนไทยในปัจจุบัน 
ภาควิชารัฐศาสตร์จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการเพ่ือเตรียมนักวิจัยหรือนักบริหารและนักการเมืองที่มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการ  
ในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต    6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน       9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา     9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก       9  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

 แผน ข 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต    6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน       9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา     9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก       9  หน่วยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 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.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ตามที่ 
   คณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้เพ่ิมหมวดแทนวิทยานิพนธ์และขอให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 
         การค้นคว้าอิสระและรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ 
   1.2 ขอให้ปรับชื่อปริญญาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
        เรื่อง เกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.25 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
นิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2548 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     99  หน่วยกิต 
  วิชาแกน      6  หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะด้าน   15  หน่วยกิต 
  วิชาเอก    48  หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก   30  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  
การปรับปรุงหลักสูตร เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้หลักสูตรมีการ
พัฒนาให้ทันสมัยตามดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารอบหลังจากท่ีได้ด าเนินการใช้หลักสูตร
มาแล้วซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและ
การเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 
  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  25  หน่วยกิต 
  วิชาเอก    69  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต   
 หมวดฝึกประสบการณ์ ฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2553 
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.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 หน้า 11 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชา 302102 เป็น 302101 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.27 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ การปรับปรุง
หลักสูตร เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้
ทันสมัยตามดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารอบหลังจากท่ีได้ด าเนินการใช้หลักสูตรมาแล้วซึ่งการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 
  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  27  หน่วยกิต 
  วิชาเอก    67  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต   
 หมวดฝึกประสบการณ์ ฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2553 
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 หน้า 11 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชา 302101 เป็น 302102 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.28 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬา
ศึกษาและบริหารจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ เนื่องจากได้
ระยะเวลาของการครบรอบที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต 
 หมวดฝึกประสบการณ์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2553 
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.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬ หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.29 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
       ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. 2554 
 

         คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา จ านวน 1 ประกาศ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
     1.1 ข้อ 5.2 ขอให้ตัดค าว่า “หรือประธานหลักสูตร” ออก 
  2. น าเสนอท่ีปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป  
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4.30 การแก้ไขร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
       ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 

 

        ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 แล้วมีมติ ดังนี้  

        1.  การน าร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติแนวทาง
เดียวกัน ควรเสนอผ่านมหาวิทยาลัยและให้มหาวิทยาลัยส่งให้คณะกรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

        2.  การแก้ไขข้อ 8.3 ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 ข้อ 8.3 ให้ตัดค าว่า “ประธานสาขาวิชา” ออก 
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 

        ส่วนในข้อ 11 ที่ให้ตัดค าว่า “ให้คณบดีพิจารณาวินิจฉัยตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ” ออก และเปลี่ยนเป็น “ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี” แทนนั้น เห็นว่าระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะต่าง ๆ ทุกคณะหรือ
วิทยาลัยนานาชาติ ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางเดียวกันในข้อสุดท้ายว่า “ให้คณบดีคณะหรือวิทยาลัยนานาชาติ 
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือไม่ได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้คณบดีพิจารณาวินิจฉัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” ทั้งสิ้น 
ดังนั้น การที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์คณะเดียวเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 11 ว่า “ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณดี” แต่เพียงผู้เดียวนั้น คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยไม่
เห็นชอบด้วย จึงขอหารือมหาวิทยาลัยว่าควรจะด าเนินการให้แก้ไขหรือไม่อย่างไร (รายละเอียดดังเอกสาร 
ที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ในข้อ 11 ขอให้ใช้ระเบียบเดิม เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกับคณะ/วิทยาลัยอื่น 

ส่วนการบริหารจัดการก็ขึ้นอยู่กับคณะฯ 
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4.31 การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

       จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มีความเห็นว่าควรมีการเทียบโอนผลการเรียน 
เป็นส ารับ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ได้ไม่เกิน 
14 หน่วยกิต ดังนี้ 

       1.  กลุ่มวิชาเลือก   5   หน่วยกิต (ให้พิจารณารายละเอียดแต่ละวิชา) 
       2.  วชิาคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
       3.  กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) 3  หน่วยกิต 
       4.  ภาษาอ่ืน ๆ   3 หน่วยกิต 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  
2. ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการเทียบโอน 
    2.1 อาชีวศึกษา ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 14 หน่วยกิต 
    2.2 วิทยาลัยชุมชนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย 

 

4.32 ขอแจ้งปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งหน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
       และโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

       คณะวิศวกรรมศาตร์ ขอแจ้งปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งหน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เนื่องจากหน่วยสอนทั้ง 2 แห่ง มีจ านวน
ผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน 2 ปี (ปีการศึกษา 2552-2553) โดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มีมติให้ความ
เห็นชอบในการขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งท้ัง 2 แห่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.33 ขอปรับแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 

 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ดังนี้ 

       1. ปรับจ านวนรับนิสิต จากเดิม เปิดรับนิสิต ภาคปกติ 50 คน ภาคพิเศษ 100 คน
ปรับเป็น เปิดรับนิสิตแบบเหมาจ่าย 2 กลุ่ม ๆ ละ 45 คน รวมเป็น 90 คน โดยเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 14,000 บาท และภาคฤดูร้อน 
ภาคเรียนละ 7,500 บาท 
         2.  ปรับการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1. แผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  2. ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
4.34 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 

 

       ดว้ยกองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้จัดโครงการพัฒน
ผู้บริหารระดับกลางเพ่ือเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้แทนจากคณะ และได้รับการเสนอชื่อโดยคณบดีต้นสังกัด คณะ/วิทยาลัยละ 1 คน  

       ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการบริหารวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกภาวะการเป็นผู้น า
และการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง  
  หากมีข้อเสนอแนะขอให้ส่งกลับมาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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4.35 เสนอชื่อวารสาร “วารสารสาธารณสุขศาสตร”์ 
 

       คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเสนอเพ่ิมชื่อวารสาร “วารสารสาธารณ 
สุขศาสตร์” (ISSN 0125-1678) ซึ่งจัดท าโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารส าหรับการส าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ 
 

4.36 การเปิดศูนย์การศึกษา ชุมพร 
 

       ตามหนังสือที่ ชพ 0016.2/3244 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554  
เรื่องขอรับการสนับสนุนเปิดวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาชุมพร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ขอให้
มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์การศึกษา ชุมพร เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ตอนบน
และเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด
ชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพ อันจะน ามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการประสานงานต่อไป 
 

4.37 ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษากีฬาและ 
       ศิลปะการแสดง “ก้าวใหม่ที่ไกลกว่าสู่อนาคต” 

 

       ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
มหกรรมการศึกษากีฬาและศิลปะการแสดง (Sport Education Art Future Expo) ก้าวใหม่ที่ไกลกว่าสู่
อนาคต ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2554 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ บูทขนาด 3×3 เมตร ส าหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนิทรรศการ
แสดงผลงานขอความอนุเคราะห์ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย  
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       แนวการจัดนิทรรศการเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ คณะโลจิสติกส์ ซึ่งนิสิตได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขัน Logistics Business Plan Challenge 2010 ประเภททีม ซึ่งเป็นสาขาวิชาแห่งอนาคต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะโลจิสติกส์  

พิจารณาเข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว 
 
4.38 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หน่วยสอนนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา 
       ศูนย์การศึกษาระยอง 

 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาระยอง 
ณ สตาร์พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

  4.39 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
       หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

          วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หน่วยสอนนอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาระยอง ณ สตาร์พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 4/2554 
 

       ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2554 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

                                            
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)             (นางสาวฐิติพร  จิตตวฒันะ) 

             นักวิชาการศึกษา        นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                 ผู้บันทึกการประชุม 
 

          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน    

           ผู้บันทึกการประชุม    
 

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

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


