
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่8/2554 
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  4.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 5.  ดร.นฤมล  ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
6.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

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

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

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

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
10.  ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 11. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 12. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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 14. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 
 คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

 15. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   16. ดร.ณรงค์  อ้ึงกิมบ้วน   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   17. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

18. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

19. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20. ดร.พัทรพงษ์  อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  21. อาจารย์สมาน  สรรพศรี    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  22. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

23. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

24. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

25. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

26. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

27. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

28. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

29. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
 



-3- 
 

30. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

31. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 32. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 33. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  คณบดีคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  2.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  3.  ผศ.ดารณ ี ภุมวรรณ  อาจารย์พิเศษคณะศึกษาศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2554  
เมื่อวันพุธที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ 
      ที่ ก.พ. รับรอง 

 

       ตามท่ีกรมวิชาการเกษตร ได้ส่งหนังสือที่ กษ 0902/4998 เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง ลงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาในการรับสมัครสอบ มีผู้สมัครสอบบางรายมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ  
และทางมหาวิทยาลัยมิได้ระบุวิชาเอกว่าเป็นทางใด ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณวุฒิการศึกษาของ 
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ผู้สมัครสอบตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบหรือไม่ โดยกรมวิชาการ
เกษตรขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นเป็นเฉพาะทางใด เช่น ทางพืชไร่  
ทางพืชสวน ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา เป็นต้น และขอให้มหาวิทยาลัยประสานกับ 
ทางส านักงาน ก.พ. เพ่ือส่งหลักสูตรการศึกษาให้ ก.พ. พิจารณาและรับรองคุณวุฒิการศึกษาให้ครบถ้วน 
ทุกทาง ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ พิจารณารับรองเป็นทางใดแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะได้พิจารณาในการรับสมัคร
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครของกรมวิชาการเกษตร ต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับส่วนงาน 
 

      ตามท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ก าหนดเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 
ถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
ได้แจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับส่วนงาน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4  สรุปผลหารือการคัดเลือกนักเรียนในการคัดเลือกรอบสองของโรงเรียน 
      จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาได้รายงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินการก าหนดวิธีคัดเลือกนักเรียน ในการคัดเลือกรอบสองของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ 5 ชั้น 9 ภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ นั้น สรุปผลการหารือ ดังนี้ 
        1.  ผู้เข้าร่วมประชุมหารือ  มีดังนี้ 
   1.1  คุณหญิง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ 
   1.2  ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
   1.3  ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา 
   1.4  ผู้แทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
   1.5  ผู้อ านวยการ และผู้แทนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ านวน  12  คน 
        2.  สุรปผลการหารือ  มีดังนี้ 
   ที่ประชุมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียนว่าให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน จึงต้องคัดเลือกนักเรียนรอบ



-5- 
 
สองให้ได้ 120 คน จาก 500 คน ในรอบแรก ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2554 และได้
น าเสนอข้อมูลข้อสอบ SAT PISA และการพัฒนานักเรียนของ IMSA (Illinois, USA), KAIST (Korea) 
        3.  ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จะมาขอพบและปรึกษาหารือกับทาง
มหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5  การส่งเสริมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่าง 
      เทศบาลเมืองเบตงกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

      ตามท่ีเทศบาลเมืองเบตง ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่าง
เทศบาลเมืองเบตงกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเปิดการสอนระดับปริญญาตรี  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ ในด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาพัฒนาตัวเองและชุมชน สังคมในอนุภาค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ้ืนที่อ าเภอเบตงเป็นพื้นที่เมืองชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเป
รัค ประเทศมาเลเซีย จึงต้องเสริมสร้างให้ทรัพยาการมนุษย์ มีประสิทธิภาพในการรองรับการแข่งขัน  
ด้านโลจิสติกส์ และด้านสารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุขและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ที่ส าคัญคือด้านความมั่นคง 
ของพ้ืนที่ 
        เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา เทศบาลเมืองเบตงจึงพร้อม
สนับสนุนในด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดไว้จึงให้ มหาวิทยาลัยบูรพ โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการร่วมกับ
เทศบาลเมืองเบตง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 
      วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2554 วันพุธที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4 ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์
จากการวิเคราะห์ วิจัย ไปจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เป็นผู้บริหารงานแสดงศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ 
หรือเปน็ผู้บริหารงานห้องแสดงศิลปกรรม งานพิพิธภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้วยสื่อต่าง ๆ หรืองานจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และ
ครูอาจารย์ เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 

  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     48 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญาโท เรียน ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  วิชาบังคับ     12 หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     36 หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 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 สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1  หน้า 1 ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาภาษาไทย และอักษรย่อ 
 ภาษาไทย ขอให้ตัดค าว่า "สาขาวิชา" ในวงเล็บออก 
    1.2  หน้า 1 ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ภาษาที่ใช้ ขอให้ใช้ค าว่า “ภาษาไทยและ 
          ภาษาต่างประเทศบางรายวิชา” 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.2  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ  
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จ านวน 10  คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกร์ที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.3  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

      คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  นอกจากนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาบางรายวิชาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามความต้องการของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

 - วิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
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แผน ข 
  - วิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
  - ภาคนิพนธ์       6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 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 สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 หน้า 1 ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ภาษาที่ใช้ ขอให้ใช้ค าว่า “ภาษาไทยและ 
          ภาษาต่างประเทศบางรายวิชา” 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.4  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
เซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2548 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ และความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    100  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน     6  หน่วยกิต 
 -   วิชาเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต 
 -   วิชาเอก   79  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 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 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 หน้า 1 ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ภาษาที่ใช้ ขอให้ใช้ค าว่า “ภาษาไทยและ 
          ภาษาต่างประเทศบางรายวิชา” 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.5  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

      คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าหลักสูตร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548  และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ.2553 คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ  และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 

 - วิทยานิพนธ์     36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

 - วิชาบังคับ     12  หน่วยกิต 
 -  วิชาวิจัย       6  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

แผน ข 
 - วิชาบังคับ     12  หน่วยกิต 
 -  วิชาวิจัย       6  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
  - งานค้นคว้าอิสระ      6  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
      เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    พร้อมแนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีท่ีท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปี 
    และให้แนบผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

      คณะพยาบาลศาสตร์ไดเ้สนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือผลิตบัณฑิต
ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

 - วิชาบังคับ     21  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันศุกร์ที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

      คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตร
จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2555 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษา Thai Qualifications Framework for Higher 
Education (TQF : HEd) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวคิดวิชาชีพพยาบาล 
นอกจากนี้หลักสูตรนี้ได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วหลายรุ่น จึงควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาวิชาที่เน้นความเฉพาะ
ทางด้านอาชีวอนามัย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

 - วิชาแกน      9  หน่วยกิต 
 -  วิชาเฉพาะสาขา   12  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
 -  วิทยานิพนธ์      12  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันศุกร์ที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
      (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยมีเหตุผล 
ในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา  
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ 
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอน
หลักสูตรนี้อยู่แล้ว ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิดังกล่าว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเพิ่ม อัตลักษณ์ของบัณฑิตท่ี 
พึงประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่ พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความ
เป็นมนุษย์ และมีทักษะการท างานด้านชุมชน และอาชีวอนามัย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    108  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  29  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ   79  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1561 ลงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม  
พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
       (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.9  การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากได้
เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2553 ขึ้นมาแทน ซึ่งมีความทันสมัยและครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากข้ึน 

       ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 6619/ ว 781 
ลงวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1. การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 9 ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
2. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.10 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

       1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 
       2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552

โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนลาออก 
ประกอบกับมีอาจารย์ของคณะฯ ส าเร็จการศึกษาใหม่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 6610/ว 0565 
ลงวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.11  การพิจารณาเงินอุดหนุนภาคพิเศษให้คณะ/วิทยาลัย  
 

          ตามค าสั่งที่ 1565/2554 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงิน
อุดหนุนภาคพิเศษให้คณะ/วิทยาลัย นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว  
จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 1.  ค่าสอน ค่าคุมสอบ ค่าผู้ช่วยคุมสอบ 

ผู้สอนเป็นบุคคลภายใน หรือผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก ให้จ่ายค่าสอนอัตราเดียวกัน 
คือในอัตราผู้สอนเป็นบุคคลภายใน (ตามหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าสอนและการสอบ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554) 
 ส าหรับรายวิชาที่มีบรรยายรวมกลุ่มใหญ่ และปฏิบัติการแยกเป็นกลุ่มเล็ก ให้คิดค่าสอนและ 
ค่าผู้ช่วยคุมสอบตามตารางสอน-สอบ โดยให้แยกการคิดแบบการสอน เช่น วิชา A มีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
เปิด 5 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน โดยบรรยายรวม 1 กลุ่ม ปฏิบัติการ 5 กลุ่ม ให้คิดค่าสอนบรรยายเป็น 250 
คน 1 กลุ่มละ 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็นต้น 
 2.  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
     (1)  วิชาบรรยาย 50 บาท/คน 

    (2)  วิชาปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น ดังนี้ 
- วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 300 บาท / คน 
- วิชาฟิสิกส์ขั้นสูง 500 บาท / คน 
- วิชาฟิสิกส์เฉพาะด้าน 800 บาท / คน 
- วิชาเคมีพ้ืนฐาน 1,000 บาท / คน 
- วิชาเคมีขั้นสูง  1,200 บาท / คน 
- วิชาปฏิบัติการอ่ืน ๆ ดังตาราง 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง วิชาปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (บาท / คน) 
305101 Microbiology and Parasitology 1200 
305201 Introductory Microbiology 1200 
306101 General Biology Lab. I 1000 
306104 Medical Biology Lab 1200 
306311 Developmental Biology 500 
306330 Plant Physiology 500 
306350 Animal Physiology 1000 
306371 Genetics Laboratory 1000 
306210 Ecology 700 
306230 Botany 500 
306250 Zoology 800 
316203 Basic Medical Biochemistry 1100 
316221 General Biochemistry Laboratory 1500 

หมายเหตุ 
 วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ได้แก่ 308102, 308105, 308107, 308109, 308111 
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 วิชาฟิสิกส์ขั้นสูง ได้แก่ 308106, 308391, 308492 
 วิชาฟิสิกส์เฉพาะด้าน ได้แก่ 308241, 308242 
 วิชาเคมีพ้ืนฐาน  ได้แก่ 303102, 303104, 303106, 303108 
 วิชาเคมีขั้นสูง ได้แก่ 303221, 303225, 303226, 303240, 303251, 303334 

      (3)  วิชาปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
     ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
รองคณบดีฯ แจ้งว่าคิดต่อกลุ่ม กลุ่มละ 50 คน เนื่องด้วยทุกชนิดกีฬามีอุปกรณ์ให้นิสิตครบทุกคน 
เช่น ฟุตบอล 1 ลูก/คน แบดมินตัน ไม้ตี 1 อัน และลูก 2 ลูก/คน  
      (4)  วิชาปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ  

 วิชา IT คิดอัตรา 75 บาท/คน 
*** คณะสหเวชศาสตร์ ขอให้พิจารณาสมดุลค่าวัสดุต่อคน รายวิชาบริการ  

3.  ค่าใช้สถานที่ คิดต่อห้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราการใช้ห้องบรรยาย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจัดสรรให้เจ้าของสถานที่ กล่าวคือ หากใช้สถานที่ของคณะ 
เจ้าของนิสิตต้องจัดสรรค่าใช้สถานที่ให้คณะเจ้าของนิสิต  หากเรียนที่อาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ต้องจัดสรรค่าใช้สถานที่ให้มหาวิทยาลัย) 

ที่ประชุมมีมติเพ่ิมเติม ส าหรับค่าใช้สถานที่ในอาคารเรียนที่งานทะเบียนฯ ดูแลการใช้ห้อง ได้แก่ 
อาคาร (K) และหอประชุมธ ารง บัวศรี โดยให้คณะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 
เป็นค่าสาธารณูปโภค โดยคิดตามอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. ค่าบริหารจัดการ คิดร้อยละ 15 ของผลรวมจากข้อ 1-3 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  ขอให้คณะท างานประชุมพิจารณาต้นทุนการผลิตของคณะสหเวชศาสตร์ และ 
     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเชิญคณบดีทั้งสองคณะฯ เข้าประชุมด้วย 
2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
4.12  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
        (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

         คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน อีกท้ังให้มีความสอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548” “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552” และ “มาตรฐานวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ” 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 

- วิชาบังคับ          (ไม่นับหน่วยกิต) 
 - วิทยานิพนธ์         36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
  - วิชาบังคับ     18-21  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า          3  หนว่ยกิต 
  - วิทยานิพนธ์         12  หน่วยกิต 

แผน ข 
- วิชาบังคับ         18  หน่วยกิต 

  - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า        12  หน่วยกิต 
  - งานค้นคว้าอิสระ          6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 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 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก    
          (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
      เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    พร้อมแนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีท่ีท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปี 
    และให้แนบผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.13  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี) 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและ 
พลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
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มีรายวิชาเอกทั้งสุขศึกษาและพลศึกษา จึงเป็นหลักสูตรวิชาเอกคู่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  177  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู    51  หน่วยกิต 
 -   วิชาเอกคู่ (สุขศึกษาและพลศึกษา) ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 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 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี)  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ  

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.14  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรปรับปรุง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตให้มีโครงสร้างและสารัตถะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์บังคับก าหนดโดย 
สภาเภสัชกรรม ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สนองต่อแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาเภสัชศาสตร์/เภสัชกรรมในประเทศ
ไทย สนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  240  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   210  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐาน    41  หน่วยกิต 
 -   กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ  132  หน่วยกิต 
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-  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  

     1.1  ขอให้ปรับรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต  
 ให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

            1.2  ขอให้คณะฯ ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    พร้อมแนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีท่ีท าสัญญาจ้างอาจารย์ 
    เป็นรายปี และให้แนบผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่ง 
    ทางวิชาการด้วย 

     1.3  หน้า 36 ขอให้ปรับชื่อรายวิชา 792586 การพัฒนาอินเตอร์เว็บไซต์ทางสุขภาพ 
           รายวิชา 792587 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ขั้นสูง และ รายวิชา 792588  
           ซอร์ฟแวร์แบบเปิดเผยการโปรแกรมส าหรับสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
     1.4  หน้า 36 ขอให้พิจารณาทบทวนย้ายกลุ่ม รายวิชา 793591 การสัมมนา 

 ทางเภสัชศาสตร์และเภสัชกรรม รายวิชา 793592 ปัญหาพิเศษของวิทยาการ 
 ทางเภสัชศาสตร์  รายวิชา 793593 หัวข้อปัจจุบันของวิทยาการทาง 
 เภสัชศาสตร ์และรายวิชา 793594 การจัดการทางเภสัชศาสตร์  

     1.5  ขอให้ปรับ ค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
     1.6  ขอให้พิจารณาทบทวน Curriculum Mapping  
     1.7  ขอให้ตรวจสอบค าถูกผิดตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
2.  ให้ฝ่ายวิชาการจัดตั้งคณะท างานพิจารณาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
     ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์และผู้แทนจากฝ่ายวิชาการก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
3.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.15  ขอย้ายกลุ่มสาขาวิชาส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ท าหนังสือขอย้ายกลุ่มสาขาวิชาส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เนื่องจากสาขาวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบกับคณาจารย์ที่สอนอยู่ใน
คณะฯ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้นส าหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมีความประสงค์ย้ายไปอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในการย้ายคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จากกลุ่มสาขาวิชา 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  3.  ให้แก้ข้อบังคับสภาวิชาการ ฉบับที่ 5 แล้วเสนอที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาก่อนเสนอ 
       สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 9/2554 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2554 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนวันประชุมเป็น วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 
ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 

                  
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


