
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๔.  ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕.  ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๗.  นายแพทย์สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๘.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๙.  อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ชมพูนุช อ่่าช้าง    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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   ๑๔. ดร.นวศิษฏ์  รักษ์บ่ารุง   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

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

  ๑๖. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   ๑๗. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๙. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๒๐. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๓. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

๒๔. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๕. นายเกริกเกียรติ แก้วมณี    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๖. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ่านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๙. ว่าที่ร้อยตรี ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
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  ๓๐. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
  วิทยาเขตสระแก้ว 

  ๓๑. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๓๓. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 

  ๓๕. นางสาวเสาวณีย์ ส่าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ่านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๓๖. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

๓๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ผศ.บุญมา  ไทยก้าว    กองกิจการนิสิต 
  ๒.  นายธนเดช  วัฒนไชย   กองกิจการนิสิต 
  ๓.  นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์   กองกิจการนิสิต 
  ๔.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๕.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/ กลุ่มวิชา  
      ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

      ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๔) / ว ๒๕๔ 
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/ 
กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/ 
กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/ กลุ่มวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษา ก่าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรจ่านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/ กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/ กลุ่มวิชา ที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ทราบ 
 

๑.๓ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เปิดโลกกว้างทางปัญญา  
      วิชาศึกษาทั่วไป” วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

        ตามท่ีเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจะจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง “เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
        ๑.  สร้างโอกาสในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        ๒.  เพ่ือรายงานผลการด่าเนินงานของเครือข่ายฯ และน่าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        ๓.  เพ่ือประชุมสามัญประจ่าปีของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
และด่าเนินการเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
        ฝ่ายวิชาการ จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๔ คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

 ตามท่ีส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๕๖๑ 
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ แจ้งมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่  
๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ความว่า คุณวุฒิทุกระดับการศึกษาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากต่างประเทศ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิได้เคยวินิจฉัยไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้
บังคับหรือก ากับในขณะนั้นว่าเป็นอย่างใด ก็ให้เป็นอย่างนั้น กรณีคุณวุฒิต่างประเทศใด ถ้าได้วินิจฉัยแล้ว
ว่า ไม่เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น ผู้ได้รับ
คุณวุฒิดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แต่อาจใช้คุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้ 
ได้แก่ ต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ นั้น 
 ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้ทราบเพ่ิมเติม เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  
๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่  
๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ่าหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว มีมตยิืนยันตามหลักการ
และเจตนารมณ์ของมติดังกล่าว และอนุโลมให้ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิต่างประเทศใด ซึ่งคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่เทียบเท่าคุณวุฒิของไทยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของไทยท่ีใช้บังคับ
ในขณะนั้นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละระดับท่ีบังคับใช้ในขณะนั้น 
ก่อนมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
ด้วยความเข้าใจว่าคุณสมบัติที่ได้รับนั้นเทียบเท่าได้เท่ากับคุณวุฒิของไทย สามารถเป็นอาจารย์ประจ่า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเดิมนั้นได้ โดยไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ส าหรับ
กรณีที่ต่างจากนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับทราบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบวุฒิอาจารย์ 

ก่อนรับเข้าเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 
 
 
 



-๖- 

๑.๕ นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

      ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร 
ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มีการบรรยาย เรื่อง นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้บริหารของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีโอกาส
พบปะกับผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก รับฟังปัญหา ข้อเท็จจริง และร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๖ รายช่ือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        ตามท่ีส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่งแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่ยังด่าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา  
ประเภทหลักสูตร ปีการศึกษา ระดับการศึกษา และระบุวิทยาเขต/ พ้ืนที/่ คณะที่จัดการเรียนการสอน 
เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังเปิดด่าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็น 
ปัจจุบัน และใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือที่  
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ ว ๓๑๐ ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 
        ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้จัดท่าข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่ด่าเนินการจัดการเรียน 
การสอน มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่ด่าเนินการจัดการเรียน 
การสอนรายละเอียดดังเอกสารที่แนบอีกครั้ง และโปรดแจ้งกลับที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ภายในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือแจ้งส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายวิชาการแจ้งคณะ/ วิทยาลัย ด่าเนินการต่อไป 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
      วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากนางศศิทร นพประไพ เปลี่ยนไป
เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๒ จาก นางสาวศศิธร ธาตุเหล็ก (เปลี่ยนชื่อเป็นนางศศิทร นพประไพ) 
เป็น นางสาวกันต์รพี สมจิตร์ 
        คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

        กองกิจการนิสิต ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งข้อบังคับฉบับดังกล่าวจัดท่าขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สมาชิกสภานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 



-๘- 

ได้เสนอแก้ไขร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการด่าเนินกิจกรรมนิสิต และมหาวิทยาลัย
ได้มีค่าสั่งที่ ๓๐๑๑/๒๕๕๔ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
วา่ด้วยกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต  
โดยแต่งตั้งผู้แทนจากต่าแหน่ง รองคณบดี/ ผู้ชว่ยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต จากกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เป็นคณะกรรมการ
ด่าเนินการแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต เพ่ือให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั้น 
        บัดนี้ กองกิจการนิสิตได้ด่าเนินการจัดท่า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายพิจารณา คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเสนอว่าให้น่า ร่าง ข้อบังคับฉบับดังกล่าว ผ่านความ
เห็นชอบจากฝ่ายวิชาการก่อน และเสนอสภาวิชาการ ก่อนเสนอให้กองกฎหมายตรวจสอบรูปแบบ เนื้อหา 
และการอ้างกฎหมายอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้องก่อนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
กองกิจการนิสิตจึงเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  ขอให้คณะ/ วิทยาลัย พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรม 
     นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแจ้งผลการพิจารณา ส่งไปที่กองกิจการนิสิต  
     ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หากพ้นก่าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าให้ความ 
     เห็นชอบ 
๒.  ขอให้กองกิจการนิสิตตรวจสอบ และพิจารณาทบทวน ดังนี้ 
     ๒.๑  ขอให้ปรับนิยามในข้อ ๓ ค่าว่า "คณะ" ขอให้เพ่ิมโครงการจัดตั้งคณะ  
            ในค่านิยามด้วย 
     ๒.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕ (๒) 
     ๒.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๓-๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๘ 
     ๒.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๔ หมวดที่ ๔ ข้อ ๙ 
     ๒.๕  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๖ หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๓ (๓) 
     ๒.๖  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๗ หมวดที่ ๗ ข้อ ๑๗ (๗) 
     ๒.๗  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๙ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๒๗ 
     ๒.๘  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๑๐-๑๑ หมวดที่ ๑๑ ข้อ ๓๔  
            และข้อ ๓๖ 
     ๒.๙  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความ หน้า ๑๑ หมวดที่ ๑๒ ค่าว่า "กลุ่มนิสิต" 
๓.  เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 



-๙- 

๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- 
อุตสาหการและระบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังนี้ 
         ๑.  เพ่ือผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบเป็นอย่างดี และมีความช่านาญเฉพาะเรื่อง ทั้งในทางด้านการผลิตและการบริหารการผลิต 
พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบในการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการได้ 
         ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรที่ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนา 
ความสามารถของตนเองตลอดเวลา ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
         ๓.  เพ่ือส่งเสริมความพร้อมให้กับนิสิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไป หรือ
ในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาติบ้านเมือง 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- 
อุตสาหการและระบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  
       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑.๑  ข้อ ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้เพ่ิมการสอบ Buu-test 
     ๑.๒  ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ 
            http://cid.buu.ac.th/form.php  
     ๑.๓  ขอให้ปรับ ปรัชญา ความส่าคัญ วัตถุประสงค์ การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทย 

  การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาไทย   
  การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบการเขียนผลงาน 
  ทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างได้จากคู่มือ 
  การเสนอหลักสูตร http://cid.buu.ac.th/form.php 

     ๑.๔  ขอให้เพ่ิมค่าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา 
     ๑.๕  ขอให้ปรับแกค้่าว่า “ประยุกต์ใช้” เป็นค่าว่า “ประยุกต์” และขอให้ตรวจสอบ 
   ค่าผิด ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

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


-๑๐- 

๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ่านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ่านวน ๓๐ คน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
     โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้ 
         ๑.  เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และให้มี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
         ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดี และมีความช่านาญเฉพาะเรื่อง พร้อมทั้งน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมที่
เกีย่วข้องได้ 
         ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรที่ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองตลอดเวลา ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 



-๑๑- 

         ๔.  เพ่ือส่งเสริมความพร้อมให้กับนิสิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไป หรือ
ในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาติบ้านเมือง 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 
     โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
     โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑.๑  ข้อ ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้เพ่ิมการสอบ Buu-test 
     ๑.๒  ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ 
            http://cid.buu.ac.th/form.php  
     ๑.๓  ขอให้ปรับ ปรัชญา ความส่าคัญ วัตถุประสงค์ การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทย 

  การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาไทย   
  การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบการเขียนผลงาน 
  ทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างได้จากคู่มือ 
  การเสนอหลักสูตร http://cid.buu.ac.th/form.php 

     ๑.๔  ขอให้เพ่ิมค่าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา 
     ๑.๕  ขอให้ปรับแกค้่าว่า “ประยุกต์ใช้” เป็นค่าว่า “ประยุกต์” และขอให้ตรวจสอบ 
   ค่าผิด ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ่านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
จ่านวน ๓๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

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


-๑๒- 

         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
         ๑.  มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ที่เพียงพอส่าหรับประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือส่าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
         ๒.  มีทักษะทางด้านสื่อสารด้านการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสามารถ
ประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียน ตามท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ 
         ๓.  มีความสามารถได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยได้ 
         ๔.  มีความสามารถท่ีจะสามารถท่างานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
         ๕.  มีศักยภาพท่ีสามารถศึกษาต่อได้และยกระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
เข้าใจในความส่าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
 
 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑.๑  ข้อ ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้เพ่ิมการสอบ Buu-test 
     ๑.๒  ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ 
            http://cid.buu.ac.th/form.php  
     ๑.๓  ขอให้ปรับ ปรัชญา ความส่าคัญ วัตถุประสงค์ การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทย 

  การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาไทย   
  การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบการเขียนผลงาน 
  ทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างได้จากคู่มือ 
  การเสนอหลักสูตร http://cid.buu.ac.th/form.php 

     ๑.๔  ขอให้เพ่ิมค่าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา 
     ๑.๕  ขอให้ปรับแกค้่าว่า “ประยุกต์ใช้” เป็นค่าว่า “ประยุกต์” และขอให้ตรวจสอบ 
   ค่าผิด ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ่านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ่านวน ๓๐ คน (รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
 
 

http://cid.buu.ac.th/form.php
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-๑๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
ระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังนี้ 
         ๑.  ตระหนักถึงความส่าคัญของจริยธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพ  
ได้อย่างถูกต้อง 
         ๒.  มีทักษะด้านการท่างานเป็นทีม และการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานทั้งภาษาไทย
และอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
         ๓.  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น 
         ๔.  สามารถใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านระบบสมองกล 
ฝังตัวได้ 
         ๕.  มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวได้ 
         ๖.  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมิน 
ความถูกต้อง และคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
ระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
 
 



-๑๕- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑.๑  ข้อ ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้เพ่ิมการสอบ Buu-test 
     ๑.๒  ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ 
            http://cid.buu.ac.th/form.php  
     ๑.๓  ขอให้ปรับ ปรัชญา ความส่าคัญ วัตถุประสงค์ การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทย 

  การก่าหนดชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาไทย   
  การเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบการเขียนผลงาน 
  ทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างได้จากคู่มือ 
  การเสนอหลักสูตร http://cid.buu.ac.th/form.php 

     ๑.๔  ขอให้เพ่ิมค่าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา 
     ๑.๕  ขอให้ปรับแกค้่าว่า “ประยุกต์ใช้” เป็นค่าว่า “ประยุกต์” และขอให้ตรวจสอบ 
   ค่าผิด ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ่านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ่านวน ๓๐ คน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

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


-๑๖- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


